Vážení spoluobčané,
mluvímli za obec, mohu říci, že máme zimu šťastně za sebou, a přestože kalendář již tři týdny hlásí: „
JE TADY JARO“, tak navenek musíme oblékat něco teplejšího.
Tyto vrtochy jarního počasí nás však nezastavili v dalším zvelebování naší obce. V měsíci
březnu započaly práce na rekonstrukci hlavního sálu v kulturním domě včetně jeviště a
elektrické instalace. U této příležitosti vás zvu na sobotu 29. 04. 2017 v 16:00 do kulturního
domu na slavností otevření sálu, kde si na vlastní oči prohlédnete vizuální změnu a na vlastní
uši snad poznáte i změnu akustickou. U kulturního domu bude připraveno tradiční pálení
čarodějnic a na sále diskotéka.
Další stavební práce, které nelze přehlédnout jsou k vidění u hasičské zbrojnice, která prochází
celkovou rekonstrukcí včetně přilehlé komunikace. Vše by mělo být hotovo do 03. 06. 2017.
Na tuto sobotu je naplánován dětský den.
Dále nebylo moc vidět, že jsme zateplili foukanou izolací tělocvičnu a dva byty na bytovce
č. p. 127. Tam budeme pokračovat na podzim.
V jarních měsících budeme ještě pokračovat ve vybudování sběrných míst, kde jsou umístěny
kontejnery. Rozvezeme po obci pět velkých červených kontejnerů, které budou sloužit ke sběru
bioodpadu. Řekněme si zhruba, co do bioodpadu patří. Je to především tráva a ostatní odpad
jako jsou slupky od banánů, pomerančů, citrónů, jablek, brambor a podobně. Nepatří tam větve
ze stromů, chleba, rohlíky, maso, jak syrové, tak i tepelně upravené a mastné výrobky.
Jednodušeji to je ještě tak, že to co neprošlo tepelnou úpravou, tam patří, ale co bylo tepelně
upraveno, do bioodpadu nepatří. Všichni víme, že likvidace odpadu je nákladná činnost, a proto
se učme třídit. Šetříme tím nejen pokladnu obecní, ale i svou, vlastní.
Všem majitelům psích miláčků se dostane do ruky s tímto zpravodajem i obecně závazná
vyhláška obce Dammíkov č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Damníkov. Neberte ji, prosím, na lehkou váhu. Množí se opět volně
pobíhající psi, kteří navíc páchají škody chovatelům drobné drůbeže a podobně. Vážení majitelé
psů, uvědomte si, že pes je zvíře a za jeho skutky zodpovídá „ PÁNÍCEK“.
Teď z trochu jiného soudku. Chci poděkovat vedení školy a všem učitelkám, zvlášť paní
učitelce Černohousové, za uspořádání velikonočního koncertu.
Přeji všem pěkné Velikonoce a všem koledníkům bohatou pomlázku.
Jiří Blažek

Pozvánka na připravované akce:

29. dubna 2017

13. května 2017

3. června 2017

17. června 2017

17. – 18. června
2017

24. června 2017

24. června 2017

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.
Kulturní dům
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
Fotbalový oddíl Stará garda Damníkov + OÚ
Damníkov
Kulturní dům

