Vážení spoluobčané,
V tomto

čísle Držkováčku,

kulturních
pořadatelů,
Ale protože
informace

tak i sportovních,

o akcích, jak

na které bych Vás, jménem

všech

ráda pozvala.
život není jen o zábavě, tak zde naleznete
o stavebních

pro naši obec prioritou.

čav,

Vás informujeme

projektech,

také

které jsou v letošním

roce

Je toho hodně a zejména výstavba

kanalizace a oprava silnice nám všem způsobí nějaké

komplikace.

Proto Vás všechny prosím o trpělivost

a pochopení.

Děkuji a přeji krásné jarní dny plné sluníčka a velikonoční
pohody.
Jiřina Volá ková
starostka

Držkovský

informační

obce Držkov

občasnfk, vydává Obecní úřad Držkov

Ve spolupráci s Jiřinou Volá kovou zpracovala Jarmila Delépine

DůlEZnÉ

INFORMACE PRO OBCANY

2/ SILNICE 2360/1
DRŽKOV - ZÁSADA

1/ ČOV, KANALIZACE, VODOVOD

OPRAVA

V naší obci existuje nesouvislá kanalizace v celkové délce cca

NÁSLEDNÉ POLOŽENí NOVÉHO

1700

POVRCHU

m,

tvořená

zakončena

převážně

čtyřmi

přítokem

výustěmi

řeky Kamenice.

odpadní

vody

betonovým

potrubím.

do místního

potoka,

který

Jedná se o nežádoucí

z připojených

objektů

jsou

Je
je

stav, kdy

vypouštěny

do

Po

KANALIZACE A

uskutečnění

s Krajským

Libereckého

kraje, Krajskou správou

vodoteče bez přečištění.

silnic

v rámci

Severočeskou

investiční akce SVS dojde na obecním pozemku (pod

DPS) k

vybudování

odpadních

vod

obyvatel,

nové

(ČOV),

dvoulinkové
s kapacitou

což umožní do budoucna

Dále bude vybudovaná

gravitační

centrální
500

čistírny

ekvivalentních

napojení dalších objektů.
stoka z kameniny

v celkové

délce cca 840 rn, podchycující

4 stávající kanalizační výusti a

která

na novou

odvede

nevyhovující
koupaliště
zrušena

domovní

vody

stoku.

ČOV. Stávající,

ale

ČOV, která se nachází na pozemku

a do níž jsou svedeny
a odpadní

kmenovou
dojde

odpadní

přípojky
Současně

k rekonstrukci

dvou

odpady

budou

z bytovky,

přepojeny

s výstavbou
souběžných

bude

na novou

kanalizační
úseků

u

stoky

vodovodu,

v celkové délce 404 m.

společností

kraje

a

vodárenskou
a.s.,

dojde

plánované

akce

silničního

povrchu

komunikaci

2360/1

v rámci

položení

nového

na

krajské

z Držkova

do

Zásady zároveň k opravě kanalizační
stoky a vodovodu.
cca 300m

(od

Jedná se o úsek

křižovatky

s hlavní

silnicí 1/10 k odbočce ke KTD), kde je
potrubí v havarijním stavu.

Termíny realizace zatím nejsou
známy, budeme Vás

odtud

část okolo Hrachů, Báčů (v současné době

je vedeno po soukromém

Libereckého

napojení v místní komunikaci

nových RD pod KTD (před Hrachovými),

nově vybudovaná

úřadem

informovat.

Trasa, kudy kanalizace povede:
pod výstavbou

koordinačních

schůzek

pozemku) a pod silnicí ke koupališti.

3/ REKONSTRUKCE
OBECNfHO ÚŘADU

Od koupaliště, v zadní části pozemku, až k místní komunikaci
pod

V letošním

roce

Huškovými k hlavní silnici ke Kořínkům a přes hlavní silnici na

uskutečnili

projekt

parkoviště, potom okolo Hásků mimo hlavní silnici až k DPS.

obecního

u Patřičných.

Odtud

bude vedena

v místní komunikaci

2016. Poté bude zahájen roční zkušební provoz nové ČOV.
Plánek

a

podrobnější

informace

najdete

na

webových

jedné

stávající

rádi

"Rekonstrukce

úřadu".

týkat plynofikace
Akce byla zahájena 2. 11. 2015. Plánované ukončení je 2. 11.

bychom

Projekt

se bude

budovy, přestavby
bytové jednotky

ordinaci

praktického

léka ře,

rekonstrukce

a

na

dětského
kanceláří

stránkách - Tisková zpráva SVS, nebo na vývěsce obecního

obecního úřadu, zateplení a výměna

úřadu.

oken

a dveří.

dveří a zateplení

Na výměnu
budeme

oken,
podávat

Pokud máte zájem o připojení na novou kanalizaci

žádost

nebo pouze o realizaci přípojky pro budoucí napojení,

programu životního prostředí. Státní

kontaktujte pracovníka Severočeských vodovodů a

fond

kanalizací p. Ing. Jana Schmidta - tel:725747504

40 - 45% uznatelných

o

životního

dotaci

z Operačního

prostředí

poskytne

nákladů.

NABíDKA VÝMĚNNÉHO

POBYTU VE FRANCII
Termín pobytu - poslední týden v červenci !

Pod záštitou městyse Zásada pojedou občané Zásady, Loužnice a Držkova do
francouzské Normandie - přímořské oblasti s písečnými plážemi v okolí města
Caen ...
Jedná se o další část výměnných pobytů, které pořádáme na základě smlouvy o partnerství
mezi městysem Zásada a francouzským městem Demouville.
Termín pobytu je již určen: od 23. nebo 24. 7. do 31. 7. 2016 (včetně cesty a pobytu
v Paříži). První uvedený den je dnem odjezdu, poslední uvedený den je dnem návratu
domů.
Zatím není rozhodnuto o délce pobytu v Paříži, proto jsou pro odjezd do Francie navrženy
dva termíny.
Předpokládané
4000,-

finanční

náklady

na cestu

a případné

ubytování

v Paříži činí

Kč na osobu.

Francouzská strana může nabídnout ubytování až pro 40 osob, je tedy dostatek volných
míst i pro ty občany, kteří se zatím do výměnného pobytu nezapojili. Počítáme ale s tím, že
v létě 2018 nabídnou nebo zajistí ubytování našim francouzským hostům ti z vás, kteří letos
v létě do Francie pojedou.
Pobyt v Normandii je vhodný i pro rodiny s dětmi od 10 let a samozřejmě pro partnerské
dvojice nebo přátele. Tlumočník zajištěn.
Protože je zapotřebí předat včas seznam účastníků, prosíme, aby se vážní zájemci
z Držkova přihlásili na telefonním
čísle 739236891
(Jana Báčová) nebo na emailové adrese: janabacova@seznam.cz,

a to do konce dubna 2016.

NEUMfTE FRANCOUZSKY?
NEVADf - TO JE zcela NEPODSTATNÝ DETAIL...
Mnohem důležitější Je překonat obavy a nechat se okouzlit touto krásnou částí Francie a
prožít týden v přívětivém prostředí našich francouzských hostitelů.

OBEC DRŽKOV
468 24 Držkov Č. 9
Úřední hodiny:
PO a ST: 7.30-12 a 13-17
Telefon: 483385042

5/ WEBOVÉ STRÁNKY
V průběhu března se budete moci seznámit s novou
grafikou obecních internetových stránek, doufáme, že se
Vám budou líbit a najdete tam vše, co budete potřebovat.

Fax:

483 385 115

Email:

drzkov@drzkov.cz
starostka@drzkov.cz

Web stránky:
http:Uwww.drzkov.cz

"~~UftrVIV ,

V

ZVEME VÁS K PŘíJEMNÉMU
NEJENOM

U VÝBORNÉHO

POSEZENí
PIVA

t=lA~lěÁRNA DRŽKOV

RODINNÉ OSLAVY, VEčfRKY,
NEKUAÁCK~

FIREMNf

AKCE

PROSTAEDf, JUKEBOX, KU EČ fK,

PRAVIDELNIt

ŽiVÁ HUDBA
TBfME

IPKY

K POSLECHU I K TANCI

SE NA VÁS ..

Mobll: +420603543586

6/BIKEPARK

DRŽKOV

4/ NOVÁ EVIDENCE PSŮ
Na základě OZV 2/2010 žádáme všechny majitele
psů o vyplnění dokumentu "PŘIHLÁŠENíPSA DO
EVIDENCE"

Přihlášku je možné stáhnout

na

webových stránkách obce a poslat e-mailem na
adresu drzkov@drzkov.cz , nebo vyzvednout na
obecním úřadě a vyplněnou odevzdat nejpozději
do

30.4.2016.

Připomínám,

že

jsou

stále

k dispozici elektronické čipy, zdarma k vyzvednutí
na obecním úřadě. Všem majitelům děkujeme za
spolupráci.
PŘISPĚJTEKESNADNĚJšíIDENTIFIKACIVAŠiCH
mŘNoHýcH

MllM:KŮ.

V okolí fotbalového
hřiště se nachází
nevyužitý pozemek v majetku TJ Sokol
Držkov. V rámci výstavby ČOV a kanalizace,
bude na tomto pozemku vybudován nový
bikepark.
Cílem tohoto projektu je rozšířit sportovní
možnosti obyvatelům Držkova a dalších
přilehlých obcí a propojit již stávající
bikeparky v Zásadě a ve Velkých Hamrech.
Využití bude pro všechny věkové kategorie,
od dětí na odrážedlech, přes mládež až po
starší generaci. Pro všechny, které baví
cyklistika a její různé formy (BMX, MTB,
freestyle apod.)

