Vážení spoluobčané,
jaký byl rok 2015 ???
Rekapitulaci, všeho co se v obci dělo, Vám přináší toto
číslo Oržkováčku.
Letošní rok 2016, bude ve znamení
odpadních
vodovodu,

budování

čističky

vod,
částečné
opravy
kanalizace
položení nového asfaltu na komunikaci

Zásady do Držkova a kompletní
úřadu.

rekonstrukce

o všem

v příštím čísle

Vás budeme informovat
Držkováčku.

a
ze

obecního

Jiřina Volá ková
starostka obce Držkov

Držkovský

informačnf

občasnlk,

vydává Obecnf úřad Držkov.

Ve spolupráci s Jiřinou Volá kovou zpracovala Jarmila Delépine
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LEDEN
·Koncert Generace Gospel Choir v kostele
·Dětský maškarní bál s panem Svobodou
·Sokolský ples
ÚNOR
·v KTDproběhlo soustředění TJ Černuc (fotbal)
Bi\EZEN
·Vyšlo 10. číslo našeho občasníku Držkováček
·Zájezd do divadla Mladá Boleslav na
představení "Muži v offsidu"
DUBEN
·Návrh na vytvoření znaku a vlajky obce
·Velikonoční odpoledne pro děti
·Humanitární sbírka ošacení
"Tradiční Pálení čarodějnic a ohňostroj u KTD
za pomoci MS Držkov + SDH
·Velikonoční koncert Generace Gospel Choir
v kostele sv. Bartoloměje
·Závody horských kol XC Držkov - Mistrovství
Vesmíru se jely 25.4.2015
·Vyšlo 11. číslo Držkováčku a v něm přehled
akcí do konce prázdnin
KVUEN
·Držkovské koulení, turnaj v pétanque na
koupališti 2.5.
·Traktorláda v Držkově (pořádajf organizátoři
burz za drobného přispění obce)
·30. ročník přespolního běhu "Běh kolem
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Březí" memoriál Miloše Matouška .•••
'
~tl
·Dětský den
tERVEN
·Výběr obecního znaku a vlajky
·Držkovské koulení v pétanque 20.6.
tERVENEC
·Výměný pobyt francouzských dětí
"Soustředění v KTDTJAstra Praha (badminton)
·Držkovské koulení, přátelský mezinárodní
turnaj v pétanque na koupališti 5.7.

SRPEN
·Pouťový víkend a tradiční Bartolomějská pouť
·Výstava fotografií ke 130 letům založení TJ
Sokol Držkov, doplněna historickými
sokolskými kroji a historickým sportovním
nářadím, k shlédnutí byly i současné a
historické kroniky
·Koncert duchovní hudby pěveckého sboru
SATORI,v kostele sv. Bartoloměje
·Hasičská soutěž "Držkovská alej", které se
zúčastnilo 18 družstev z okolí (4. ročník)
·Držkovské koulení - přátelský turnaj
v Pétanque
·Soustředění v KTD- TJAstra Praha
i\lJEN
·Držkovské "dýňování" pro maminky a
babičky... na obecním úřadě
·12. číslo Držkováčku
·Soustředění v KTD- folklorní soubor Nisanka
LISTOPAD
·Poslanecká sněmovna ptR schválila obecní
znak a vlajku
·Sběr použitého ošacení
·Rozsvícení vánočního stromečku s dětským
pěveckým sborem ŘET(ZEK
PROSINEC
·Vyšlo předvánoční 13. číslo Držkováčku
·Adventnf koncert pěveckého sboru Řetízek
v kostele
·Vánoční dílničky a Mikulášské odpoledne pro
děti na obecním úřadě
·Divadlo pro děti - O tom co se možná stalo vánoční pohádka
·Vánoční dopoledne se seniory na obecním
úřadě, s programem dětí z MŠ Plavy

OPRAVY A ÚPRAVY

y

obc~,

služby občanům
LEDEN
* pravidelná kontrola PO a BOlP
ÚNOR
* Zástěna na tříděný odpad u KTO
* limní údržba
BŘEZEN
*Výměna ztrouchnivělého trámu na půdě
obecního úřadu
*Úklid půdy v Husově domě - následný odvoz
do sběrného dvora
*Úklid v obci po zimě a začátek jarních prací v
obci
DUBEN
*Ošetření trámů proti dřevokaznému hmyzu
na půdě obecního úřadu

*Velkoobjemové kontejnery a sběr
nebezpečného odpadu
*Oprava žlabů a svodů na Husově domě
*lakoupení nové sekačky pro potřeby obce
KV8-EN
*Příprava květinové výzdoby v obci
*Oprava a výměna sloupů veřejného
osvětlení po havarii v zatáčce u Polmanů a
nad Technosklem
*Sekání trávy a úklid dětského hřiště
*Sekání trávy v aleji
*Úklid černé skládky v Potůčkách
*Kontrola hrobových míst
tERVEN
*Vyčištění místních komunikací (tráva, drny
apod.) před 1. etapou opravy
*l.etapa oprav místnfch komunikací, nové
žlabovkya nové vpusti na Vyšehradě
*Vyčištění a vybrání nánosu bahna
v příkopech okolo cesty na Vyšehradě
*Provedení nového nástřiku na místnfch
komunikacích (pod kostelem, u Korábů, u
Procházků, okolo Sokolových
tERVENEC
*2. etapa oprav místních komunikací
*lahájení výměny oken na Husově domě ve
zbývajících bytech
*Instalace nového sloupu veřejného osvětlení
zAŘf
*lakoupení a vysazení 3ks jeřábů v aleji
*Poskytnuto 80ks kompostérů do domácností
*Vytyčení a následná oprava průchodnosti
polní cesty v Machlově
*Pravidelná kontrola prvků dětského hřiště
ŘfJEN
*Poskytnutí elektronických čipů pro označení
Vašich psů (bohužel nebylo využito, tak jak
jsme předpokládali)
*Pravidelná kontrola hasičských přistrojů a
požárních vodovodů
*Oprava střechy, komínů, komínových lávek
na Husově domě
*Výměna vchodových dveří a části výlohy
v nebytových prostorách (potraviny)
PROSINEC
*Pravidelná kontrola komínů
Technická četa pro Vás celoročně zajiUuje úklid
v celé obci, parky, dětské hřtště, břbltov, alej,
vynášení košů, zametání chodníků, zimní údržbu
chodníků, apod.

K'ID
LEDEN
(pokračování)

•••

• natírání dveří v KTD, výměna klik

DUBEN
• Zadání studie o uspořádání

Obec

CI

území pod KTD

Sbor dobrovolných

hCls.tú
ÚNOR
"Zásah SDH Držkov, při havárii cisterny
s betonem

v Plchově

DUBEN
• Úklid hasičské zbrojnice

Rekonsérukce Domu s
petoyaéelskou sl ulitou

KVFrEN
·Vymalování

dílny a garáží

ČERVENEC
"Zakoupení

ČERVEN
vybavení

akceschopnost
·Vybudování

(oblečení)

jednotky
toalety

pro

SDH

s umyvadlem

hasičského sboru

• Příprava projektové
rekonstrukci

v dílnách

dokumentace

pro

DPS

• Čištění a oprava žlabů na DPS
• Úklid DPS před rekonstrukcí
sběrného

- odvoz do

dvora

ČERVENEC
• Zahájení rekonstrukce
otopné

soustavy,

řadu, rekonstrukce

SRPEN
* Ukončení

DPS - výměna celé

rekonstrukce
sociálního

rekonstrukce

vodovodního
zařízení

DPS

• Úklid po rekonstrukci

ZÁŘf
• Výmalba společných
OBECDRŽKOV

ŘfJEN

468 24 Držkov Č. 9

• Zakoupení

prostor,

následný úklid

3 nových kuchyňských

linek

Úřední hodiny:
POa ST: 7.30-12 a 13-17
Telefon: 483385042
Fax:
Email:

483 385 115
drzkov@drzkov.cz
starostka@drzkov.cz

Web stránky:

Nový obecní znak

http://www.drzkov.cz

a vlajka

