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Vážení spoluobčané,
jménem

zastupitelstva

obce přeji Vám všem i Vašim

blízkým vše dobré do nového roku.
Děkujeme těm, kteří se zapojují do veřejného
jejichž práce je viditelná,
kulturního

či sportovního

nedocenitelná

dění a

a je obohacením

života v obci.

Přeji Vám, ať je nadcházející rok lepší, ať v něm to dobré
převažuje, ať máte kolem sebe přátele a rodinu a víc času
jeden na druhého.
Jiřina Volá ková
starostka

Držkovský informační

občasník,

vydává Obecní úřad Držkov

Ve spolupráci s Jiřinou Volá kovou zpracovala Jarmila Delépine

BRIGÁDA V KULTURNíM DOMĚ

OD zÁŘf
PROBfHALY
V rámci
zateplila.

STAVEBNf

projektu

s názvem

Vyměnily

DO POLOVINY
PRÁCE

"Snížení

se staré dveře

střechy

a došlo

ke kompletní

plynem.

Budova

dostala

celkově

PROSINCE

imisní

zátěže

otopné

nový kabát

KULTURNfHO

víceúčelové

a okna byla nahrazena

výměně

2013

NA REKONSTRUKCI

plastovými.

soustavy.

a doufám,

budovy

DOMU

Držkov"

se budova

Zrekonstruovaly

se ploché

Od 2.12.2013

se v sokolovně

že nám všem bude dobře

sloužit

topí
dalších

20 let.
Abychom mohli v prostorách kulturního domu 18.1.2014 uspořádat Myslivecký ples a 19.1. Dětský maškarní
bál, bylo nutné zapojit všechny složky v obci a požádat je o pomoc při úklidu. V sobotu 4.1.2014 se uskutečnila
brigáda na výmalbu sálu a úklid kulturního domu po rekonstrukci.
Účast byla veliká. Velmi pomohli i lidé, kteří nejsou v žádném spolku, ale přišli prostě jen pomoci. Po deváté
hodině ranní se začali scházet dobrovolníci. ~eny 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 v
podobě párků od Drdy a výborného guláše z kuchyně paní Jany Soukupové. Nezbytná byla svijanská jedenáctka.
Všem účastníkům

bych tímto

moc ráda poděkovala,

všichni odvedli

pořádný

kus práce.

BRIGÁDY SEZÚČASTNILI :
Prousková Jitka, Řebeňáková Petra, Soukupová Jana, Majšajdrová Michala, Němcová Dana, Veselá Daniela,
Volá ková Lucie, Pacáková Zlatka, Dudášová Naďa, Bujárková Mirka, pavlatová Jitka
Zvláštní poděkování patří nejstarší brigádnici a to paní Dáše Doležalové.
Němec Martin, Němec Jan, Volák Petr, Volák Milan, Šourek Ondra, Hůbner Radek, Dvořák Evžen, Dvořák Jan,
Salaba Jarda ml., Linhart Tomáš, Ševčík Mirek, Zelenka Jan, Hozda Mirek, Soukup Jakub, Paldus Vítek, Paldus
Tomáš, Pěnička Vojta, Marousek Vašek, Marousek Tomáš, Sochor Michal, Prášek Martin, Kotrba Dušan, Čížek
Olda, Skrbek Jirka, Pivrnec Pepa, Polman Martin, Mrkvička Martin, Prousek Jan, Kořínek Láďa ml., Polman
Danek, Lejsek Vojta, Bujárek Jarda, Hýsek Pavel, Prousek Petr, Prousek Láďa, Prousek Tomáš, Jech Tomáš a
David Berka.
Celkem přišlo pomoci 50 brigádníků a doufám, že jsem nikoho nevynechala, pokud ano, hluboce se omlouvám a
VŠEM MOC DEKUJI.
Jiřina Voláková, starostka
A kolik nás rekonstrukce
KTD stála?
Celková cena díla(s DPH)
8.284.525,-Kč
6.488.154,-Kč
Získaná dotace
Z vlastních zdrojů
1.796.371,-Kč
Dotaci poskytli:
MINISTERSTVO~IVOTNfHO PROSTŘEDf- Operační program životní prostředí,
EVROPSKÁUNIE - Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj.
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BRIGÁDA

a historie KTD

Výňatek z článku pana Stanislava Holého z Průboje, 11. února 1973,
o otevření nového Kulturně-tělovýchovného

domu

Začalo to už dávno - snad před 15 léty. Jsou tací, kteří tvrdí, že to bylo ještě dřív, ale my se podržíme
těch 15 let. Bylo jaro nebo podzim, ta vzpomínka je docela přesná - začínal se kopat příkop pro
piipoiku vodovodu k novému kulturnímu domu. Proč se s tou stavbou ale začalo? Držkov se stal
během vývoje přirozeným centrem, takovau spádovou obcí, jak se říká. Bylo k tomu několik důvodů
- především je relativně největší v celém okolí, ale také zde odjakživa jaksi bytostně pulsoval
společenský život. Bezvodně tady fungoval Sokol a jeho sokolovna. Hrálo se tody ochotnické divadlo,
samozřejmě se cvičilo a pořádali jsme slavné šibřinky. Ty byly skutečně slavné, tak slavné, že se
musely pořádat nadvakrát. Chodili na ně lidé z Jablonce, Liberce, i z Mladé Boleslavi - a to už je
pořádný kus cesty.
Ale co se nestalo - někdy v polovině 50. let se ukázalo, že tehdy už věhlasná držkovská sokalovna
dosluhuje - definitivně. Žeji bude třeba opravit od základů nebo postavit nové kulturní střediska pro
celou spádovau oblast. Druhý návrh to vyhrál. Po nějakých tahanicích přišel tedy ten okamžik, kdy
k poslednímu domu přivezli kompresor, natahali hadice ...
...0 Držkov pracoval. Pracoval, protože pracovat chtěl, stála před ním vidina nového kulturního
domu, kde bude všechno - sál na cvičení i šibřinky, jeviště, nějaká ta klubovna, sociální zařízení pro
hřiště - dům se totiž moudře začal stavět hned vedle místního hřiště. Brigáda na stavbě "kulturáku"
se stala pro většinu občanů samozřejmostí.
Přišla hubená léta. Znamenala otřes pro naši společnost a nemilosrdně se dotkla i Držkova - stavba
kulturního domu byla zastavena.
Jenom staří harcovníci nespali - v roce 1965 se ze stavby ozval nový ruch. A tady začíná ta skutečná
historie držkovského kulturáku - otevřela se opona a začalo se hrát nevšední drama. Drama mezi
touhou člověka tvořit a mezi lhostejností. Ke všemu špatnému se objevují hlasy o zbytečnosti
kulturních domů, o tom, že amatérská tvorba, konečně i okrajový sport, to všechno že je přežitkem
dávno zašlých dob.
V Držkově se stavělo. Pomalu, ale vytrvale. Neobešlo se ta bez sporů a obtíží. Přicházeli i brigádníci méně než na začátku stavby, ale přicházeli - především z řad sportovců.

Začátek roku 1973. Práce se chýlily ke svému konci a znovu bylo třeba mnoha rukou z vesnice.
Muselo se uklidit, umýt okna. S pocitem vzrušení a trémy vyzývali představitelé tělovýchovy a MNV
občany, aby přišli pomoci ... Přijdou? Byla ta noc plná napětí ...
Druhý den ráno ožil kulturní dům spoustou hlasů lidí všech generací. Bylo jich tolik, že ani všichni
najednou pracovat nemohli.
A potom přišla pozvánka - Tělovýchovná jednota Držkav vás srdečně zve na První ples v sále nového
kulturně-tělo výchovného domu, sobota 3. února 1973...
Veškeré informace o KTO isou zaosánv v kronikách obce
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ČESKO-FRANCOUZSKÉ

PŘÁTELSTVí

ZA HUMNY ...

... to, že Zásada, Držkov a vlastně celé naše nejbližší okolí mají nebo
měli něco společného s Francií, jsme trochu věděli : Desfoursové,
Lamottové, "Malá Paříž", sem tam i některý držkovský občan nebo
občanka ve Francii žili nebo pracovali, jiným, žijícím ve Francii, tu
patří pozemek, mají tu své rodinné kořeny, někteří přispívají i
finančně na údržbu obce ...
A tak díky kontaktům se stalo, že obyvatelé jednoho městečka
v Normandii hledali pro výměnný pobyt školních dětí partnera - českou školu.
V zásadské škole se takový partner našel a tak je to už sedm let co došlo
k prvnímu setkání mezi českými a francouzskými dětmi (2007).
Od té doby se zájem rozšířil o přátelská setkání mezi rodinami a kromě
obyvatel Zásady nyní do Normandie pravidelně jezdí i rodiny žáků zásadské
školy z Loužnice, Velkých Hamrů, Zlaté Olešnice a sem tam i nějaký ten
držkovák. Obyvatelé normandského
městečka na oplátku poznávají
s nadšením o prázdninách s českými přáteli náš krásný region.
Zájem o prohloubení
spolupráce vznikl také na úrovni obecních
zastupitelstev, a tak v listopadu 2013 byla v Normandii podepsaná první část
partnerské smlouvy mezi obcemi Démouville a Zásada, za účasti zásadské
delegace, francouzských
partnerských
spolků a zástupce českého
velvyslanectví v Paříži. V prosinci 2013 pak byla v Zásadě slavnostně
podepsaná česká část smlouvy, za přítomnosti francouzské delegace,
zástupců Libereckého kraje a Senátu, a také oficiálních zástupců obcí Loužnice
a Držkov. Členové obou delegací pak byli přijati panem velvyslancem na
francouzské ambasádě v Praze.
Díky tomuto partnerství se v Démouville začali učit česky a od září příštího
školního roku se bude ve škole v 2ásadě vyučovat jako druhý povinný jazyk
francouzština".

VITE, ŽE NA LIBERECKU EXISTUJí DALŠí OBCE, KTER~ MAJí
PŘÁTELSKOUSPOLUPRÁCIS FRANCií?
Nový Bor, Pěnčín u Liberce, Višňová, Liberec, Smržovka, Vysoké nad
Jizerou (divadelní soubor) a již 20 let také Vrchlabí?

OBEC DRŽKOV
468 24 Držkov Č. 9

MALÁ NORMANDIE
Ubytování v soukromí
Francouzská konverzace zdarma
Letní kurzy francouzštiny
•

Tématické večery s ochutnávkou normandských
specialit a receptů francouzské kuchyně
Pétanque

http://www.mala-normandie.cz

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:
http://www.drzkov.cz

