Vážení spoluobčané,
Dovolte mi popřát Vám i Vašim rodinám
klidné svátky, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2016.
Jiřina Voláková
Starostka obce

Nejbližší akce v novém roce:
2. 1. 2016 - Novoroční koncert v kostele
GENERACE GOSPEL CHOIR LIBEREC
16. 1. 2016 - Myslivecký bál
17.1.2016

- Dětský maškarní bál

09. 3. 2016 - Vítání občánků

Držkovský

informační

občasnfk,

vydává Obecní úřad Držkov.

Ve spolupráci s Jiřinou Volá kovou zpracovala Jarmila Oelépine

BC
Držkovu bylo v nedávné době vícekrát nabízeno profesionálními
symboliky. Vzpomínám,

Teprve naše současné zastupitelstvo,

snad i trochu

znaky již mají, novou nabídku heraldika
žádostí heraldika

o vyjádření

styku s panem Tejkalem
sym'bolů z historicky
některé

heraldiky

vytvoření

se k tématu

a zodpověděl

pod vlivem skutečnosti,

pana Tejkala přijalo.
z pohledu

Paní Voláková

minulosti.

Vstoupil

že sousední obce
mne seznámila s

jsem proto do písemného

mu některé otázky, týkající se užití obecního

či

opatřeny.

Starší listiny z doby před rokem 1850, kdy naše obec měla ve svém čele vrchností
byla zemědělskou

zhotovené

symbolu

do ložených pečetí a razítek. Pan Tejkal také vyhledal v pražských archivech

listiny, které vznikly v naší obci a jsou těmito

rychtáře,

nové obecní

že tyto nabídky byly učiněny již koncem 90. let a pak i po roce 2000.

vesnicí. Tomu také odpovídaly

pečeti se selským náčiním a obilnými

jmenovaného

i pro většinu vsí na panství shodně

snopy, jen s rozdílným

jménem:

"WES DRSSKOW - STATEK NAWAROW".
Farní úřad v Držkově, který patřil k nejstarším
polopostavou

mučedníka

správy navarovské
zastupitelstev,

sv. Bartoloměje,

vrchnosti

se objevuje

nad naší obcí a po státem

uzákoněných
listinách

figury korunovaného

stříbrný

lev s

pouze obrys

(bílý) lev na červeném
českoněmecké

štítu. Také smýšlení

hranice, bylo vždy plně

uvědomělé.

Dokonce i Němec pan Johann Preissler, ředitel
pod Držkov, a který hájil Liebiegovy
podepisoval

dvouocasý

lva s mečem, je logické, že pokud by toto znamení bylo užito v

obce, která ležela půl hodiny cesty od jazykové

české a národně

pečeť s

volbách obecních

královský

Ačkoli se jedná o prosté kulaté razítko otiskující

barvách, byly by to barvy Českého království:
obyvatel

používal oválnou

zdejšího kostela. Teprve po zrušení panské

od roku 1850 na držkovských

mečem v předních tlapách.
heraldické

na Jablonecku,

patrona

české dokumenty

Liebiegových

závodů v Plavech, které tehdy patřily

zájmy na schůzích obecního

a usnesení zastupitelstva

zastupitelstva

českým tvarem

v Držkově, jednal a

svého jména - Jan

Preissler.
Od 90. let 19. století

používala obec kromě razítka i "suchou

červené barvy s bílým, plasticky vymáčknutým
V období 1. republiky

se dvouocasý

lev s nápisem"

obecním razítku. A tak když heraldik

bylo pro mne zadostiučiněním

Tomu odpovídal

byla názorově vyrovnaná
korály, jednou

variantu

na červeném

K udělení znakové symboliky
jeho ředitel

užívané

pod č. 1.

dvě varianty

a podruhé

téhož

na zeleném štítu),

pak na schůzi schválilo z pohledu
štítu a dovedlo

konci. Přijetí nového znaku nestálo již nic v cestě a byl potvrzen
11. 11. 2015.

gratuloval

historicky

návrh, uvedený

(byly vybrány

na červeném

této tradici. Zastupitelstvo

historie správnější a doložitelnou

nálepky

MĚSTYS DRŽKOV" objevil na hlavním úředním

za to, aby se náš znak co nejvíce podobal

figuře, staré přes 160 let, což je již slušná tradice.

zobrazení lva s mečem a skleněnými

kruhové

pan Tejkal po čase zaslal 12 návrhů na náš nový obecní znak a

vlajku, .Joboval" jsem u paní starostky

To, že pak anketa mezi obyvateli

pečeť" - samolepící

lvem, tehdy však již bez meče.

nám pak při návštěvě v Okresním

tak celou věc ke zdárnému

našimi zákonodárnými

úřady dne

archivu v Jablonci nad Nisou

Mgr. Jan Kašpar.

O našem novém znaku se tedy již ví. Mějme

ho v úctě a rádi.
V Držkově 13. 12. 2015, Jaroslav Hrách, kronikář

NAŠE OBEC BUDE MíT VLASTNí ZNAK A VLAJKU
Obecní zastupitelstvo
obecního

na svém zasedání dne 12. ledna 2015 schválilo

znaku a vlajky heraldikem

několik variant,

šňůře vynikající

zelenou. Konečné rozhodnutí

zlatý meč a provázený

identifikačním

pocit sounáležitosti

přidělení

symbolů dnes rozhoduje

přílohami

(varianty

školství, kulturu,
podobu

znaku, praporu,

losování.

Mít ho pochopitelně

nemusí a bude
a

kde žijí.

nová. Umožnil to zákon České národní rady ze

už od středověku.

Poslanecká sněmovna

Parlamentu

jejich popis a zdůvodnění)

mládež a tělovýchovu.

projedná,

nepoužívá,

korály
druhý

Má velký význam i pro komunikaci

prvkem.

občanů s místem,

4. září 1990. Města měla tuto možnost

stříbrný

za své. Znak je tváří každého města i obce a

To, že může obec získat své symboly, je věc poměrně

°

zlatě korunovaný

vpravo šesti stříbrnými

dne 6. 10. 2015 volbou

Proč má mít obec znak a prapor, když jí dosud nijak nechyběl?
také chvíli trvat, než tyto symboly občané přijmou
pomáhá vytvářet

53 občanů.

z okrajů štítu. První návrh má barvu štítu červenou,

padlo na zastupitelstvu

s obecním názvem je základním

návrhu

Pan Tejkal vypracoval

Hlasování se zúčastnilo

první dva návrhy - ve štítě doleva obrácený

lev ve skoku držící kosmo vztyčený

pod sebou na stříbrné

zpracování

p. Mgr. Janem Tejkalem.

ke kterým se mohli občané vyjádřit.

Nejvyšší počet hlasů obdržely
dvouocasý

a vexilologem

Jeho podvýbor

ČR. Průvodní dopis s

obec odešle Výboru

pro heraldiku

a vexilologii

pro vědu,
navrhovanou

a pokud shledá, že stejný znak ani prapor žádná jiná obec v České republice

doporučí

schválení. Poté přijde obci sdělení, že návrh znaku a praporu

schválení Poslanecké sněmovně

PČR. Na závěr obdrží starosta

předsedy

PČR listiny o udělení. Teprve potom

Poslanecké sněmovny

byl doporučen

obce na slavnostním

ke

předání z rukou

může obec tyto symboly

používat.

DRŽKOV, PRAHA - Podvýbor
republiky

v první polovině

"V červeném

štítě zlatě korunovaný

a provázený
Archivní

šesti stříbrnými

průzkum

konstitucí

pro heraldiku

listopadu

potvrdil

obecního

měla vertikálně

stříbrný

Poslanecké sněmovny

a schválil nové symboly
dvouocasý

existenci vlastního

zřízení. Z doložených

obrazového

Nawarow",

tzn. označením

pole vyplňovaly
V archivních
konstituci

obecního

sedmdesátých
vzpřímeného

se nacházelo

linkami ohraničené

vyrůstajícího

kosy vše převýšené

rolnického

nářadí,

nápisem "Statek

obilné snopy.

Státního okresního
zřízení v polovině

archivu v Jabloncí nad Nisou existují doklady

19. století o existenci

let ukazují otisky kruhového

podkraj Semil" a obrazem

znamení obce z období před

19. století je zřejmé, že pečeť obce

a nad ním vyobrazení

heraldicky

dvouocasého

lva s korunou,

razítka obce'

razítka s linkou odděleným

doleva (ale z pohledu

Domovské

z období po
listy ze

opisem "Obec Drškov

pozorovatele

držícího v přední tlapě vztyčený

doprava)

obráceného

nakloněný

meč.

Nový znak obce obsahuje dva figurální motivy:
Dominontní
historického
znamení

figura

heraldicky

razítka

a jehož symboliku

lva strážícího

mečem

průmyslovou

historii

doleva obráceného

z druhé

obce

poloviny

můžeme

historickou

spatřovat

zemskou

opakování

znakových

bílými korály na bílé šňůře vycházející
korunavaným

bílým dvauocosým

ve vyjádření

hranici.

obce, tzn. místní sklářskau

Vlajka obce představuje

dvouocaséha

korunovoného

19. stoletl. jehož velmi zajímavý

v jedné

výrobu,
figur

polohy

Figura korálů

dvanáctině

lvem ve skoku obráceným

lva s mečem představuje

obraz tvoří modifikace

obce v pohraničnl

na šňůře vynikající

reprezentovanou

posunutých

délky listu

poloviny

z horního

k vlajícímu

oblasti

z okrajů

dříve předevš/m

do žerďové
okraji

l

zlatý meč

panství, k němuž Držkov v uvedené době náležel. Dolní část pečetního

dva zkřížené převázané

fondech

pečetního

kruhový tvar. Uprostřed

jimiž byly vztyčené hrábě a kosmo a šikmo nakloněné

České

šňůře na okraji štítu".

otisků z 1. poloviny

pečeti "Obec DrSskowska"

Parlamentu

pro Držkov na Jablonecku.

lev ve skoku držící kosmo vztyčený

korály pod sebou na stříbrné

mírně oválný až téměř

označení majitele

a vexilologii

projednal

a dolního

Poměr šířky k délce je 2:3." (Citace z návrhu heraldika pana Mgr. Jana Tejkala)

Čech tj. ve stylizaci
štítu pak symboliZUje

skleněnými

listu: "Červený

a držícím

reflexi

zemského

korály.
list se šesti

okraje listu a se žlutě
kosmo vztyčený

žlutý meč.

RozsvíCENí
VÁNOČNíHO STROMEČKU
A MIKULÁŠ ...

A.

V sobotu 28.11. v 17 hodin
již po páté zazářil stromeček
v parku u kostela.
Vánoční písně a koledy
zazpívaly děti z pěveckého
sboru Řetízek ze Železného
Brodu.
Ke sváteční náladě přispěl
nejen padající sníh, ale i horký
punč a vánoční cukroví ...

Dovolená MUDr Hruška
mimo státem uznané svátky bude zdravotní středisko
uzavřeno také 29.12. 2015

OBEC DRŽKOV

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

Obecní úřad o sv=tcfch
Od 22. 12. 2015 - 3. 1. 2016
čerpání řádné dovolené

Telefon: 483385042
Fax:
Email:

483385 115
drzkov@drzkov.cz
starostka@drzkov.cz

Web stránky:
http://www.drzkov.cz

Na úřadu nás najdete opět 4.1.2016

