“NA ZELENÝ ČTVRTEK JIDÁŠE JÍDÁME,
CHODÍME DO LESA, FIALKY TRHÁME.
(A NEBO JDEME NA ZELENÉ PIVO)”
Vážení spoluobčané,
koncem týdne se nám hlásí Velikonoce, svátky vítání jara, kdy snad definitivně zima předá
vládu námi tolik očekávanému jaru. Tak kluci a chlapi, nezapomeňte… HODY, HODY,
DOPROVODY…, poněvadž Velikonoce jsou tradice, která by se měla dodržovat. Protože když
lidé v nic nevěří, měli by se držet alespoň tradic.
Jaro nás vyžene a dovolí pracovat venku na zahradách, zahrádkách, sklenících, a tím nás přinutí
uvést vše podle našich představ do pořádku. Někteří z nás již začali uklízet nyní, aniž by čekali
na teplé jarní sluneční paprsky. Svědčí o tom dva plné kontejnery na velkoobjemový komunální
odpad naplněné tuto sobotu na sběrném dvoře.
Pro doplnění informací musím sdělit následující. Sběrný dvůr má svá jednoduchá pravidla.
Přijedu na sběrný dvůr a vyhledám obsluhu. Ukážu, co jsem přivezl, a obsluha mi dá pokyn,
kam mám jednotlivou komoditu uložit. To vše za dohledu obsluhy sběrného dvora. Poté mohu
sběrný dvůr opustit. Během dubna budeme rozvážet letáky s bližšími informacemi, kde se
dozvíte, co vše bude možné uložit na sběrném dvoře. Pro zajímavost uvedu, že na našem
sběrném dvoře dostanete za autovrak 300,-Kč a potvrzení o jeho ekologické likvidaci.
Provozní doba sběrného dvora od 01.04.2016:
Každou středu

8 – 11hod. a 12 – 16 hod.

Každou sobotu

8 – 11 hod.

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků na rok 2016 je stanovena na 31.03.2016.
Ten, kdo nebude mít poplatek uhrazen do 31. 03. 2016 musí počítat s tím, že od 01. 04. 2016
mu firma Ekola České Libchavy popelnici nevyveze. Pokud poplatník neuhradí poplatky včas,
může správce poplatku zvýšit částku až na trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na pořádání letošních plesů a dětském karnevalu.
Všechny tyto akce se vydařily a přesvědčily nás, že to jde, když se napnou síly včas a správným
směrem.
Přeji všem pěkné prožití velikonočních svátku a bohatou pomlázku.
Jiří Blažek

Pozvánka na připravované akce:

24. března 2016

3. dubna 2016

18:00 hod.

14:00 hod.

14. května 2016

4. června 2016

18. června 2016

18. – 19. června
2016

25. června 2016

25. června 2016

Fotbalové utkání
Sg. Damníkov versus TJ Luková
Fotbalové hřiště Damníkov (občerstvení zajištěno)
Burza dětského jarního a letního oblečení
Kulturní dům Damníkov

14. – 16. dubna
2016

29. dubna 2016

Divadelní představení AVEROŠ
Divadelní spolek ŠKEBLE,
Kulturní dům Damníkov

16:00 hod.

13:00 hod.

13:30 hod.

13:00 hod.

Každý den od
13:00 hod.

9:00 hod.

20:00 hod.

Pálení čarodějnic
Pohostinství kulturní dům GASTRODE, s.r.o.
Tenisové a volejbalové kurty Damníkov
Den s přírodou pro děti
Myslivecké sdružení Damníkov
Myslivecká chata
Dětský den
Sbor dobrovolných hasičů Damníkov + OÚ
Damníkov
U hasičské zbrojnice
Pouťový fotbalový turnaj
Sg. Damníkov versus Sg. Albrechtice
Fotbalové hřiště Damníkov
Damníkovská pouť
Sbor dobrovolných hasičů Damníkov + OÚ
Damníkov
U hasičské zbrojnice
(atrakce+občerstvení po oba dny zajištěno)
Pouťový volejbalový turnaj
TJ Sokol Damníkov
Tenisové a volejbalové kurty Damníkov
Pouťová zábava
Myslivecké sdružení Damníkov
Myslivecká chata

