DAMNÍKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
Z činnosti obce
- Podařilo se nám dokončit další etapu výstavby dětského hřiště.
- Dokončili jsme rekonstrukci garáže v hasičské zbrojnici.
- Opravili jsme střechy na základní škole, kulturním domě a hasičské zbrojnici.
- V základní škole jsme opravili část sociálního zařízení.
- Pokračujeme v přípravě rekonstrukce sběrného místa.
- Připravujeme výstavbu chodníku od pošty k samoobsluze a dle financí dále. Pro letošní rok
jsme obdrželi dotaci ve výši 100.000,-Kč z Programu obnovy venkova.
- Stále probíhá mulčování a sekání. Zájemci o mulčování se mohou přihlásit na OÚ.
- Připravujeme opravy obecních cest a veřejného osvětlení. Vše je závislé na toku financí do
obecní pokladny.
Damníkovská pouť
Touto cestou zvu všechny občany na naši Damníkovskou pouť, která se uskuteční ve dnech
30.06.2012 - 01.07.2012. Pouťové atrakce (velký kolotoč, malý kolotoč, houpačky, střelnice,
vláček, nová atrakce pro děti a rodiče atd.) budou stát na ploše bývalého kluziště u hasičské
zbrojnice. Začínáme v sobotu 30.06.2012 v 13:00 hod. Tak jako na dětský den i o pouti budou
mít naši hasiči otevřen stánek s občerstvením. K dostání tedy bude něco z udírny, něco ze
sudu a k tomu vše ostatní. Ve 20:00 hod. začne tradiční pouťová zábava na myslivecké chatě.
I tam se můžete těšit na obvyklé občerstvení vyšperkované mysliveckou kuchyní. K tanci a
poslechu hraje Skalický Lanškroun. V neděli 01.07.2012 začínáme opět ve 13:00 hod. a
občerstvení bude tak jako v sobotu. A pokud nám bude přát počasí, tak vydržíme až do tmy.
Poděkování
Děkuji našim hasičům za uspořádání dětského dne. Ti, kdo byli účastni, budou souhlasit s tím,
že šlo o velice zdařilou akci.
Dále jim přeji ještě větší úspěchy na soutěžích, kterých se účastní.
Děkuji volejbalovému oddílu za uspořádání tradičního pouťového turnaje smíšených mužstev.
I jim přeji hodně úspěchů na podobných turnajích.
Chystané akce o prázdninách
Pohostinství kulturní dům pořádá 14.07.2012 Retro diskotéku, hraje Kotas.
Myslivecké sdružení Damníkov pořádá 21.07.2012 diskotéku na myslivecké chatě a
18.08.2012 tradiční myslivecký táborák.
TJ Sokol Damníkov pořádá 25.08.2012 na volejbalových kurtech rozloučení s prázdninami.
Upozornění
Připomínáme občanům, že nejdéle do 30.06.2012 je nutné uhradit poplatek za pronájem
hrobového místa.
Se zpravodajem zároveň obdržíte obálku, ve které bude samolepka od firmy Ekola České
Libchavy. Tuto samolepku je nutné nalepit na Vaši popelnici. Pokud Vaše popelnice nebude
mít od 01.07.2012 tuto samolepku, firma Ekola Vám ji nevezme.

www.damnikov.cz

Dětem a mládeži přeji co nejvíce teplých prázdninových dnů a všem ostatním pěknou
dovolenou.
Jiří Blažek
OÚ Damníkov

Volejbalové mužstvo Damníkov
Družstvo Damníkova reprezentovalo naši obec v okresní soutěži ve volejbale důstojně. Hrál
se systém podzim a jaro ve složení: Koudelka Alois, Jíša Zdenek, Hloušek Petr, Koudelka
ml., Motyčka Tomáš, Klement Josef, Fabián Karel, Vintr Jan, Kulhánek Jiří, Vejrech Jiří a
kapitán Průcha Petr. Po rozpačitém začátku soutěže se mužstvo sehrálo a po čtrnácti
odehraných kolech skončilo na čtvrtém místě. Získali jsme celkem 23 bodů za 7 vítězství a 9
proher. Tímto bych rád poděkoval všem hráčům a fanouškům, kteří nás v neděli chodili
povzbuzovat a také Obci Damníkov, která nám umožnila tuto soutěž hrát a přispívala na
cestovné a rozhodčí.
Petr Průcha

Základní škola a mateřská škola Damníkov Vás srdečně zve na školní akademii, která se
koná ve čtvrtek 21. června 2012, začátek vystoupení: 8.00 hod. a 17.30 hod.
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