DAMNÍKOVSKÝ
ZPRAVODAJ 2020
Vážení spoluobčané, drazí přátelé,
opět se přiblížil konec roku a určitě se všem zdá, že utekl o hodně rychleji, než roky předcházející.
Je tu konec prosince, před námi čas vánoční, silvestrovský a novoroční. Venku to tak sice
nevypadá, trošku se vytrácí ta krásná bílá atmosféra Vánoc, ale myslím si, že jsme si na takové
počasí už zvykli, a že si tím nenecháme zkazit vánoční náladu. Na každém konci roku, jako
správní hospodáři, rekapitulujeme to, co jsme během roku udělali, co se nám povedlo a co
nepovedlo.
Letošní rok s sebou přinesl celou řadu nových věcí, se kterými se bylo potřeba vypořádat.
Všichni jsme na jaře pocítili nástup epidemie onemocnění covid-19, která ovlivnila nejenom nás,
ale také náš pracovní, kulturní a společenský život. Rouška a desinfekce se stala, troufám si říci,
symbolem roku 2020. Naštěstí před plným propuknutím pandemie se nám podařilo uskutečnit
několik kulturních akcí.
Koncem ledna to byl Hasičský ples, který se těšil hojné účasti. Bohatá byla i jeho tombola, která
potěšila mnoho jejich výherců. V půli února obec Damníkov spolu s místními ženami uspořádala
Dětský maškarní karneval, kde bylo možné vidět mnoho krásných a originálních masek.
O pohoštění návštěvníků se postaral KD Damníkov. Poté se epidemiologická situace v České
republice bohužel natolik zhoršila, že Vláda ČR byla nucena vyhlásit nouzový stav. To pro mnohé
z nás mělo zásadní vliv. I my, na obecním úřadě, jsme se s touto novou situací museli vypořádat.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu došlo také k prodloužení termínů u několika projektů. Na
další uskutečněnou akci v obci jsme si proto museli počkat do léta.
Damníkovská pouť patří bezesporu k tradičnímu programu naší obce
v létě. Je tolik oblíbena dětmi, ale i dospělými. Letošní rok si jeho
organizaci a pohoštění pro návštěvníky připravilo Pohostinství
kulturního domu Damníkov. Spolu s poutí probíhal Pouťový fotbalový
turnaj, který jistě ocenili sportovní nadšenci. Obě akce byly velmi
zdařilé, snad jen kdyby toho deště následující rok ubylo. Sportovních
turnajů v naší obci proběhlo ale vícero. Nesmíme zapomenout na
Volejbalový turnaj, uskutečněný díky TJ Sokolu Damníkov.
Dále proběhlo několik Tenisových turnajů, které byli organizovány
jednotlivci. Po oslavách na Damníkovské pouti se občané mohli přijít
-1www.damnikov.cz

Sledujte nás na Facebooku: Obec Damníkov

pobavit na Myslivecký táborák, který připravilo Myslivecké sdružení Damníkov. Hojná účast byla
poděkováním za vynaložené přípravy, ale také účast na něm s sebou přinesla tolik potřebné
odreagování od koronavirové situace, která nabírala na obrátkách. Z tohoto důvodu již bohužel
nebylo možné uskutečnit další společensko – kulturní akce v naší obci.

ÚŘAD OBCE INFORMUJE O PROVOZNÍ DOBĚ
OBECNÍHO ÚŘADU:
Obecní úřad Damníkov bude UZAVŘEN od 22. 12. 2020 – 3. 1. 2021.
SBĚRNÉHO DVORA: (platný od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020)
Středa: 8:00 – 11:00
12:00 – 16:00
Adresa: Damníkov č. p. 127
Sobota: 9:00 – 11:00
(každý lichý týden) Kontakt: 602 412 852
Pozor změna: od 3. 1. 2021 bude sběrný dvůr otevřen v SOBOTU, avšak každý
sudý týden v čase 9:00 – 11:00.
Sběrný dvůr Damníkov bude UZAVŘEN od 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021.
ORDINACE MUDr. ČERNÉ
Ordinace v Damníkově bude otevřena do pátku 18. prosince 2020.
Ordinace MUDr. Černé bude UZAVŘENA od 19. 12. 2020 – 3. 1. 2021.
Zastupující lékaři:
Pondělí
21. 12. 2020
8:00 – 11:00
MUDr. Černý
Úterý
22. 12. 2020
8:00 – 11:00
Budova
plicní
ambulance
Lanškroun
Středa
23. 12. 2020
8:00 – 11:00
Pondělí
28. 12. 2020
8:00 – 11:00
MUDr. Reslerová
Úterý
29. 12.2020
8:00 – 11:00
B. Němcové 125 Lanškroun
Mudr. Hejná
Středa
30. 12. 2020
8:00 – 11:00
B. Martinů – budova penzionu
MUDr. Reslerová
Čtvrtek
31. 12. 2020
8:00 – 11:00
B. Němcové 125 Lanškroun
Ordinace budou otevřeny pouze pro akutní onemocnění! Nikoliv pro předpis léků nebo
přetrvávající obtíže.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme majitele koní, že po svých koních musí uklízet jejich trus, zrovna jak ho uklízejí
„pejskaři“ po svých psech.
Dále upozorňujeme občany bydlící na horním konci naší obce, že od 11. ledna 2021 začne firma
K energo s. r. o., ukládat elektrické vedení nízkého napětí do země. Práce budou zahájeny
u Vintrových a pokračovat budou směrem ke stopce (k Válkovým). Budeme určitě potřebovat
krom vstřícnosti i velkou dávku trpělivosti.

REALIZOVANÉ PROJEKTY v roce 2020
V letošním roce se nám podařilo získat hned několik dotací.
První objemnější dotace pocházela z programu Podpory
rozvoje regionů 2019+. Jejím poskytovatelem bylo Ministerstvo
pro místní rozvoj. Celková suma obdržených prostředků byla
v hodnotě 1.612.990,-Kč. Tyto prostředky byly využity na
opravu místní komunikace, spojky na Lanškroun p. p. č. 5207.
Položen zde byl nový asfaltovo-betonový kryt a my nyní
můžeme jezdit po krásné silnici bez výmolů. Celková hodnota
této akce činila 2.567.324,34Kč.
Další dotace byla z prostředků Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství – Program obnovy venkova
naší obci byla přidělena dotace ve výši 80.000,-Kč.
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Tyto prostředky byly využity na obnovu místních komunikací. Konkrétně na opravy vozovky
v místě před kulturním domem a u Murinů. Obec se na opravách místních komunikací podílela
částkou z rozpočtu ve výši 200 tis. Kč.
V opravách místních komunikací se nadále usilovně pokračovalo i ze
zdrojů obce. Opravena byla i část místní komunikace k Hájence ve
výši 500.000,-Kč. V prostorách Základní a mateřské školy Damníkov
došlo také k několika úpravám. V budově
základní školy bylo opraveno dívčí WC,
schodiště a opravena byla podlaha u šaten.
Celková výše těchto oprav byla 811 tis. Kč.
Instalovány byli čtyři nové LED lampy veřejného
osvětlení u č. p. 127 a ke sběrnému dvoru. Nové
LED solární lampy jsou instalovány v místech,
kde z technických důvodů není možné umístění
běžného osvětlení. LED Solární lampy svítí
u školy,
u
Suchomelových,
u
Chorých
(Šislerových) a u Krejsarů.

POPLATKY PRO ROK 2021
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.
Pozor změna! Od 1. 1. 2021 bude svoz odpadu prováděn každý čtvrtek v sudý týden.
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 domě
(každý další 450,-Kč/rok)
250,- Kč/osoba

Splatnost poplatků je k 31. 3. 2021
Ten, kdo nebude mít poplatek uhrazen v řádném termínu do 31. 3. 2021, musí počítat s tím, že
od 1. 4. 2021 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.

PŘIPRAVUJEME
V nadcházejícím roce 2021 bude naše obec čerpat dotaci z programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ , poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Název projektu je Školní
multifunkční hřiště Damníkov. Žákům naší Základní a mateřské školy Damníkov a občanům naší
obce bude vybudováno zcela nové multifunkční hřiště, které budou moci využívat v hodinách
tělesné výchovy žáci ZŠ a MŠ Damníkov, ale i občané při volnočasovém cvičení. Celková výše
dotace bude ve výši 2.785.656,-Kč. Dalším významným projektem v následujícím roce bude
výstavba chodníků o délce cca 200 m. Ten povede od Válků směrem na Třebovice.
Poskytovatelem této dotace je MAS Lanškroun a hodnota podpory činí 1.738.806,85 Kč. Z této
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dotace bude financováno dále i 12 nových svítidel a 250 m svodidel. Na tento projekt bychom
chtěli navázat a vybudovat nové místo pro přecházení na křižovatce I/43, pro zvýšení
bezpečnosti v tomto prostoru. Datum realizace akce dle harmonogramu je v plánu na březen
až květen roku 2021. Na výše uvedené by navázaly nové chodníky, které povedou od
křižovatky I/43 směrem do obce. Financování chodníků bude z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury, pokud vše dobře půjde a naše žádost bude schválena.

PLÁNOVANÉ AKCE V DAMNÍKOVĚ
Pro rok 2021 jsou připravované následující akce. Pevně doufáme, že se koronavirová situace
uklidní a budeme se moci opět potkávat.
23. 1. 2021

Hasičský ples

20:00

KD Damníkov

20. 2. 2021

Fotbalový ples

20:00

KD Damníkov

Dětský karneval

14:00

KD Damníkov

6. 3. 2021

PODĚKOVÁNÍ
V této nelehké době, kdy je potřeba pomáhat jeden druhému, velmi
oceňuji aktivitu Sboru dobrovolných hasičů Damníkov, kteří nelenili
a doslova vzali očistu naší obce do svých rukou. Svým úsilím se postarali
o dezinfikování společných venkovních prostor na dětském hřišti, dále
dezinfikování stanovišť na tříděný odpad a neopomenuli ani
autobusové zastávky. Za což jim bezesporu patří velký díky.
Dále bych touto cestou 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 určitě dá za
pravdu, že všechny konané akce stojí za to! Pevně věřím, že jejich nadšení vydrží dlouhá léta.

ZÁVĚREČNÉ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, co si lze přát v této
nelehké době nouzového stavu. V každém
případě je to pro nás pro všechny nová
zkušenost. Je velice nepříjemná už tím, že se
nemůžeme scházet kdykoliv se nám chce.
Sociální kontakt chybí asi každému.
Přeji Vám všem klid, bohatou vánoční
nadílku a pohodu. Dále pak v novém roce
pevné zdraví a štěstí.
Jiří Blažek
starosta obce
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ZŠ A MŠ DAMNÍKOV
Letošní školní rok jsme začínali s nadějí, že se jarní období již nebude opakovat. Bohužel po
měsíci a půl byla škola opět uzavřena a většina dětí se do školy vrátila až začátkem
prosince. I přes krátké otevření školy se uskutečnilo několik akcí.
V září vyšli žáci všech tříd,
společně se svými třídními
učitelkami, na pochod kolem
Damníkova, poznávali okolí
a pozorovali přírodu.
Žáci druhého stupně se
při přednášce „Nebezpečné
komunikační jevy“ dozvěděli
nejen o nástrahách, které na
ně denně číhají ve virtuálním
světě, ale i o možnostech, kde
vyhledat pomoc.

Ve spolupráci se zdravotníky jsme pro
žáky od 5. ročníku připravili projektový
den „Den záchranářem“, ve kterém si
žáci
vyzkoušeli,
pod
dohledem
odborníků, jak postupovat v daných
krizových situacích.

Naši druháčci se účastnili projektu „Zdravé
zoubky“, který byl přeložen z jara. Odměnou jim
byla taška s potřebami ke správnému čištění
zoubků.
Za pomoci školy a místního obchodu se nám
podařilo vybrat 2 057 Kč v rámci celostátní
sbírky „Bílá pastelka“. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem dárcům, a také
místnímu obchodu, který nám vyšel v této nelehké době vstříc.
Poslední akcí, kterou se nám podařilo uspořádat, byla tradiční návštěva Mikuláše, čertů
a andělů. Tentokrát v poněkud netradičním podání. Žáci prvního stupně přicházeli
postupně, tak aby byla dodržena všechna vládní nařízení, do čertovského pekla (zahradní
domeček) na školní zahradě. Celá akce se díky žákům 9. ročníku a jejich třídní učitelce velmi
vydařila, jen peklo bylo příliš studené, a tak se museli na závěr zahřát teplým čajem.
Spousta akcí, na které jsme se letos těšili, bohužel nedopadla. Museli jsme odložit program
cestovatelů Motani, který měl žáky zavést do nezkrocené Brazílie. Museli jsme zrušit zábavné
adaptační programy, které byly nasmlouvány pro všechny ročníky prvního i druhého
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stupně. Neuskutečnila se ani beseda s postiženým sportovcem v rámci programu „Vzpoura
úrazům“. Letos poprvé po několika letech neproběhla ani tradiční vánoční výstava
a koncert. Své vystoupení musela zrušit i Pardubická filharmonie, která se nám měla
představit s pořadem „Svět muzikálů“. Věříme, že příští rok bude poklidný a bude moci
proběhnout více akcí.
Co napsat na závěr? Vždy si ke konci roku přejeme pěkné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok. Letos bych přání ráda upravila. Dovolte nám, abychom Vám popřáli hodně
zdraví, krásné, klidné a pohodové vánoční svátky a hlavně šťastný, klidný, pohodový nový
rok plný zdraví.

Mgr. Dagmar Habrmanová
ředitelka školy
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