PředjarY\í

Vážení spoluobčané,
dovolte

mi, abych Vám poslední dny zimy zpestřila

několika

citáty z úst Jana Wericha:
"Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy

sice

nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. "
"Člověk, který nikdy neplakal
"Mít rád lidi o milovat

nežil opravdový

lidi to je celé tajemství

život!"
a snad jediný

recept na štěstí. "
Přeji Všem hezký zbytek kalendářní

zimy.

V příštím čísle Držkováčku se můžete těšit na rozpis akcí,
pořádaných

v naší obci.
Jiřina Voláková
starostka

Držkovský informační
Ve spolupráci

obce Držkov

občasník, vydává Obecní úřad Držkov.

s Jiřinou

Volá kovou

zpracovala

Jarmila

Delépine

KUL'I'URA,

SPOR'I'

či

Jliné

JAKÝ BYL ROK 20.4

LEDEN
*Myslivecký
*Dětský

ples

maškarní

bál 19.1.(dobrovolné

vstupné 3.545,-Kč) s podporou

MS Držkov

*vyšlo 6. číslo našeho občasníku "Držkováček"
ÚNOR
*v KTD proběhlo

soustředění

TJ Černuc

ČERVENEC

(fotbal)

*V KTD proběhlo

BŘEZEN

soustředění

TJ Astra Praha

(badminton)

*První burza roku 2014

*6. Držkovské koulení, turnaj

*Již po sedmé jste se v Držkováčku

dozvěděli,

v pétanque

co se v obci děje

*V KTD proběhl pobyt prázdninového

DUBEN

francouzského

*Velikonoční

odpoledne

dobrovolné
*Tradiční

*Velikonoční

koncert

Bartoloměje

*7. Držkovské koulení v pétanque

v kostele sv.

*Výstava

kol XC Držkov - Mistrovství

Vesmíru se jely 26.4.2014.
Na start se postavilo

naplánován

52 sportovců.
potrápilo.

Všem jim
a závodníky

Ročník 2015 je

na 25.4.

fotografií

slavných osobností,

Držkov 2014 a autogramů
našeho rodáka Michala

*Večer v hasičském klubu, taneční večer s
REVIVAL ,,60"
*Koncert

duchovní

hudby pěveckého

sboru

*Třetí ročník hasičské soutěže "Držkovská

*4. Držkovské koulení, turnaj v pétanque

na

koupališti

alej"

ZÁŘf

*2. Traktoriáda
organizátoři

v Držkově (pořádají

burz za drobného

*29. ročník přespolního
Březí", memoriál
uskutečnil,

"Do schránek Vám přišlo již 8. číslo

přispění obce)

běhu "Běh kolem

Miloše Matouška

- se

Držkováčku
Řf JEN
*První držkovské dýňování

poslední sobotu v květnu za

LISTOPAD

krásného počasí. Na trať se vydalo 125 běžců
a běžkyň, od předškolních

kategorií až po

veterány.

*2. vítání občánků,

do řad držkováků jsme u

vítali čtyři kluky ...
* Rozsvícení vánočního

ČERVEN

stromečku

PROSINEC
den - pořádál TJ Sokol Držkov a Obec

Držkov za pomoci všech spolků v obci. Za
slunečného

odpoledne

se na stanovištích

vystřídalo 60 dětí (dobrovolné
1.200,-Kč)
*Vítání

Bartolomějská

SATORI, v kostele sv. Bartoloměje

KVĚTEN

*Dětský

víkend - a tradiční

Polmana na obecním úřadě

patří obdiv. Počasí bylo nelítostné
i jejich kola opravdu

*Pouťový
pouť

- GENERACE GOSPEL CHOIR

horských

jim

SRPEN

u KTD spojené

za pomoci MS Držkov + SDH

s ohňostrojem

centra z

Fleury sur Orne, doprovod

dělaly také držkovské děti.

vstupné 340,-Kč)
čarodějnice

*Závody

pro děti (vybráno

na

koupališti

*Adventní

vstupné-

"držkováčků".

vystoupily

z MŠ Plavy
*5. Držkovské

pěveckého

sboru Řetízek

*Zájezd na vánoční trhy do Drážďan

11 malých

S programem

koncert

v kostele

občánků - po dvou letech jsme na

obecním úřadě přivítali

*Do schránek Vám přišlo již 9. číslo
Držkováčku

*Vánoční

dílničky a Mikulášské

děti

*Vánoční

dopoledne

úřadě, s programem
koulení v pétanque

odpoledne

pro děti na obecním úřadě
se seniory na obecním
dětí z MŠ Plavy

OPRAVY A ÚPRAYYY obc.,
služby občanům

*Pletí chodníků,

LEDEN
*Oprava autobusové

zastávky po nájezdu

vandalů
*Provedena

revize hromosvodů

a hasicích

v obecních domech

*Jarní práce a údržba obce po zimě (zametání
hrabání trávníků,

apod.)

*Úklid půdy v obecním domě č.p. 180 (Husův
dům) za pomoci dvou členů SDH
*Jarní výzdoba v obci- osázení květinových
mís
*Silný vítr znehodnotil
domu čp.107-pomoc

střechu kůlny obecního
při stržení střechy-SDH

*Čištění žlabovek a kanálů v obci

*Výmalba

autobusové

zastávky

*Instalace

nových zadních dveří na poště

*Výsadba zeleně vobci
*Nalepení

reflexních

prvků na okna proti

sluníčku do sokolovny
*Oprava cisterny pro akceschopnost
SDH(70 000,- z toho 35 000,- z dotace
Krajského úřadu)
*Úklid obce a okolí

ŘfJEN
listí v parcích

*Čištění kanálů a žlabovek před prvním

DUBEN
*Velkoobjemové
nebezpečného

okna a dveří (do zahrady) na

obecním úřadě

*Hrabání

*Odvoz šrotu
kontejnery,

sněhem

sběr

*Vydání nového územního

odpadu

*Částečná oprava střechy (výměna střešní
krytiny),

SRPEN

ZÁŘf

BŘEZEN
chodníků,

krajnic a jejich nástřik proti

plevelu
*Výměna

ÚNOR
přístrojů

*Oprava a natření laviček v obci a okolí
(letiště, kaplička apod)

oprava komínů a komínových

lávek

na Husově domě

*Prořezání
*Zakoupení

a ošetření Lípy svobody u kostela
přenosného

zajištění kulturních

*Oprava místních komunikací

nůžkového

a sportovních

stanu na

akcí v obci

PROSINEC

*Čištění komínů v obecních domech
*Úklid okolo domu č.p. 162 provedli

plánu obce

LISTOPAD

členové

*Úklid sněhu a posyp chodníků

SDH

"Natlrání
KVĚTEN

laviček v obci

*Zajištění

3 nových pracovníků

VOlby, mimořádné

čety) z pracovního
*Průběžné

(technické

úřadu

Volby do Evropského

seká ní trávy - dětské hřiště, alej

parlamentu

- účast v obci 15,91 %

*Úklid obce podél silnice 1/10

ŘfJEN

ČERVEN

Volby do zastupitelstev

*Oprava

koupelny v DPS

*Prořezání

události

KVĚTEN

obcí

Volební účast v naší obci 66,17 %

větví okolo obecních komunikací

*Oprava odpadu v Husově domu
*Natření

dveří a oken vrozlučkové

síni na

hřbitově
*Vyčištění

hlavní cesty na hřbitově

od mechu

Jiné události
KVETEN

ČERVENEC

Násilné vniknutí

*Instalace

vzniklá škoda 5000,-Kč

nových herních prvků na dětském

do prostor

obecního

hřišti
*Rekonstrukce

knihovny

(natření

knihy, nové lino v části knihovny,

regálů pro
vytvoření

*Příprava

materiálu

a fotografií

sbírka

BŘEZEN

nové police a částečná výmalba)
na pouťový víkend

Humanitární

pro výstavu

Humanitární

sbírka ošacení

úřadu -

JAKÝ BYL ROK 2014
(pokračování)

•••

K'I'D
4. 1. 2014 - úklid KTD
Abychom

mohli v prostorách

uspořádat

Myslivecký

kulturního

domu

ples a Dětský maškarní

bál, bylo nutné zapojit všechny složky v obci a
požádat je o pomoc při výmalbě

a úklidu KTD

po jeho rozsáhlé rekonstrukci.
Účast byla veliká. Pomohli i lidé, kteří nejsou
v žádném spolku, ale přišli pomoci.
Ženy převážně myly vše co se dalo a muži
zajistili vymalování

sálu, stěhování

a úklid

těžkých věcí, ale i oni se chopili hadru, když
bylo třeba.
V poledne se podávalo občerstvení

- párky od

Drdy a výborný guláš z kuchyně pí Jany
Soukupové.

Nezbytná byla i svijanská

jedenáctka.
Všem účastníkům

bych tímto ještě jednou

moc ráda poděkovala.
Jiřina Volá ková, starostka
LEDEN
*Nákup

nového el. sporáku

ÚNOR
*Instalace

zabezpečovacího

Centrum náhradní
rodinné péče

systému

LISTOPAD
*Natírání

dveří a drobné úpravy

*Servisní prohlídka

plynového

zařízení
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Výměnný pobyt s francouzskými rodinami
opět startuje ...
Měli byste zájem se do projektu zapojit?

v roce

2013

byla podepsána

smlouva

o spolupráci

městyse

Zásada a Masarykovy základní školy v Zásadě (s přidružením
Držkov

a Loužnice)

s francouzským

Letos v létě

proběhne

z francouzské

Normandie.

k nám přijedou

již

třetí

městečkem

výměnný

Demouville.

pobyt

Francouzi z Demouville

obcí

s rodinami
a jeho okolí,

ve dnech 3. - 10. 8. 2015. Nabízíme rodinám

Držkova, Zásady a Loužnice možnost zapojit se do tohoto

nevšedního projektu.

Neumíte francouzsky? Nevadí!
Nebudete mít v právě dovolenou? Nevadí!
Máte chuť poznat jinou kulturu? Jedinečná příležitost pro Vás!
1.

Jak se dorozumět s Francouzi:
Je to mnohem jednodušší,
přesto se tohoto

než si myslíte. Ani naši hosté z Francie neumějí česky, a

programu s velkou chutí účastní. Komunikovat

a vždy je možné se domluvit

i s pomocí tlumočníků.

se dá různými způsoby

Pro základní komunikaci

lze použít

také angličtinu nebo němčinu.
Připravíme pro Vás i rychlokurz francouzštiny,
informací včas poskytne ředitelka
budete mít zájem, připravíme
2.

zaměřený na základní konverzaci

zásadské základní školy paní Navrátilová).

(více

Pokud

Vám i základní konverzační slovníček.

Program mimo víkend:
je sestaven tak, aby i hostitelská
mohla projektu

rodina, která má přes den pracovní povinnosti,

se

zúčastnit, případně si mezi snídaní a pozdním odpolednem

"odpočinout."
Není proto nutné brát si dovolenou,

stačí, pokud hostitelská

rodina zajistí snídani a

obědový balíček.
Je ale možné a vítané, se společně s hosty účastnit připraveného
kapacity míst v autobuse, nebo můžete doprovázet
3.

programu:

buď podle

autobus i vlastním autem.

Program o víkendu:
je v režii hostitelských

rodin, které se často domlouvají

závisí na počasí a zájmech hostů i hostitelů
představivosti

se meze nekladou ... ).

na společném programu - ten

(zajímavý výlet, případně i nakupování, ...

z

4.

Ubytování:
podle možností hostitelských

rodin, věkového složení i případných jazykových

znalostí, rozdělíme hosty do českých rodin. Bude třeba nabídnout samostatný
pokoj, ale samostatné
5.

sociální zařízení (koupelna, WC) není podmínkou.

Stravování:
závisí na programu,
obec, kdy hostitelská

který pro hosty připravíme:

hosté budou mít i aktivity mimo

rodina poskytne kromě snídaně i obědový balíček. Večeře je

možné zorganizovat společně s dalšími hostitelskými

rodinami a vzájemně se

s hosty navštívit. V létě se dobře griluje venku ...
O víkendu je stravování plně v režii hostitelských
V rámci pobytu bude připravena

rodin.

také alespoň jedna společná večeře formou bufetu

(se všemi účastníky a hostitelskými

rodinami)

- hostitelské

rodiny přinesou po

vzájemné domluvě občerstvení.
6.

Co je odměnou

za péči o francouzské

hosty:

Další léto strávíte týden ve francouzské

Normandii,

náklady na cestu a nutné administrativní

výdaje.

Demouville

za stejných podmínek,

se nachází nedaleko správního centra Dolní Normandie,

zajímavého a příjemného
velmi atraktivní

pouze za

historicky

města Caen, cca 10 km od pobřeží. Oblast je turisticky

a je rájem i pro gurmány (sýry, plody moře a řada dalších dobrot).

TERMíN pobytu francouzských

hostů:

od pondělí 3. srpna (předpokládaný
do pondělí 10. srpna (předpokládaný
Máte-Ii zájem se výměnného

příjezd odpoledne

nebo večer)

odjezd v ranních hodinách).

pobytu také zúčastnit,

můžete se přihlásit

do konce

dubna 2015 na níže uvedených kontaktech:
Držkov: paní Jana Báčová

739236891,

e-mail: janabacova@seznam.cz

Zásada: pan Jiří Kozlovský

606705194,

e-mail: kozlovsky.jiri@gymjbc.cz

Loužnice: paní Jana Matěásková

725745690,

e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz
Za přípravný výbor Jiří Kozlovský

Nevšední
objevování
Normandie
Takhle nějak to začalo ...

...

