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OPRAVY A ÚPRAVY,
služby občanům

LEDEN
*tisk a prodej kalendáře 2017 se

LEDEN

starými fotografiemi Držkova
* 21.1. Sokolský ples
*22.1. Maškarní bál pro děti
s kouzelníkem - Magic Alex
ÚNOR
*Tradiční soustředění fotbalistů TJ
Černuc
*Zakoupení 2 nových stolů na pingpong
*Vyšlo 17. číslo našeho občasníku
Držkováček
BŘEZEN
*Vyšlo 18. číslo Držkováčku s
přehledem akcí do konce prázdnin
DUBEN
*1.4. zájezd do Prahy na muzikál
HELLO DOLLY – divadlo Studio dva
*8.4. Velikonoční koncert Generace
Gospel v kostele sv. Bartoloměje
*10.4. vítání občánků

*Krutá zima = nákup hrabel, lopat,

SRPEN
*19. číslo Držkováčku
*25.-27.8. Pouťový víkend a
tradiční Bartolomějská pouť

košťat a posypového materiálu
*Úprava běžeckých stop– tento rok
obzvláště vydařených 
*62 hodin – protahování, sypání,
odvoz sněhu

*Výstava fotografií ke 135 letům

ÚNOR

založení SDH, doplněna

*Shoz sněhu ze střech, neustálé

fotografiemi a historickou

házení a sypání

stříkačkou
*Koncert duchovní hudby
pěveckého sboru SATORI, v kostele
sv. Bartoloměje
*27.8. Hasičská soutěž „Držkovská

BŘEZEN
*Úklid obce po zimě
*Začátek jarních prací v obci
*24.3. Ucpaná kanalizace v DPS (viz.
str.4)

DUBEN

alej“ ZÁŘÍ

*Velkoobjemové kontejnery a sběr

28.9. Turistický výlet do Českého

nebezpečného odpadu

Švýcarska (TJ Sokol Držkov)

*Květinová výzdoba OÚ

ŘÍJEN

KVĚTEN

*Zájezd do divadla-muzikál EVITA,

Dům pečovatelské služby (DPS):

Praha

*Nákup nářadí

*20. a 21. VOLBY do Poslanecké

*Nová podlaha v pokoji

*12.4. Velikonoční odpoledne pro

sněmovny Parlamentu ČR

děti

LISTOPAD

*Zastřešení pískoviště Pavel Prousek +

*Humanitární sbírka ošacení

*Sběr použitého ošacení

nový písek

*Rozsvícení vánočního stromečku

*Nové osvětlené vývěsky OÚ

PROSINEC

*Instalace zábradlí na schodišti

*Vyšlo vánoční 20. číslo Držkováčku

a poliček na OÚ

*Adventní koncert pěveckého sboru

*Údržba zeleně v obci

Řetízek v kostele

ČERVEN

*4.12. Vánoční dílničky a Mikulášské

*Dům pečovatelské služby : obklady a

odpoledne pro děti na obecním úřadě

pétanque na koupališti

dlažba WC

*Vánoční dopoledne se seniory na

*Oprava cisterny SDH

ČERVEN

obecním úřadě, s programem dětí z MŠ

* Rekonstrukce vpustí a šachet obecní

*Dětský den

Plavy

*30.4. Pálení čarodějnic a ohňostroj
u KTD za pomoci MS Držkov + SDH
KVĚTEN
*1.5. Závody horských kol XC
Držkov - Mistrovství vesmíru
27.5. Držkovské koulení, turnaj v

*32. ročník přespolního běhu „Běh
kolem Březí“, memoriál Miloše

*Úprava parku

komunikace
ČERVENEC
*Výměna oken v kadeřnictví Jana a

Držkovská alej
V neděli 27. srpna se uskutečnil 6. ročník
hasičské soutěže Držkovská alej. Tento
ročník byl vyjímečný tím, že Sbor
dobrovolných hasičů Držkov oslavil 135 let
od svého založení. U této příležitosti bylo
vidět několik kusů historické techniky. Mezi
nejkrásnější exempláře patřila historická
parní stříkačka ze Semil, ale ani další kusy
nebyly méně zajímavé. S parní stříkačkou byl
předveden zásah a diváci ji tak mohli vidět
v chodu. Poté již začala samotná soutěž,
ve které se představilo celkem 17 družstev:
12 v kategorii mužské a 5 v ženské.
V mužské kategorii se stali jednoznačnými
vítězi borci z Tatobit a v kategorii žen
vyhrála děvčata z Bratříkova. Samozřejmě,
že i ostatní družstva se snažila, ale ne všem
se zadařilo...

135 let
SDH Držkov

Výstava - 135 let SDH Držkov
Při zahájení výstavy pořádané u příležitosti
135. výročí založení místního Sboru
dobrovolných hasičů,byli oceněni někteří
členové SDH Držkov za jejich dlouholetou
práci. Ocenění předala starostka okresního
sdružení hasičů v Jablonci nad Nisou.
Medaili sv. Floriána převzal bývalý starosta
sboru p. Milan Jindra a dále velitelé p. Petr
Kinzel a p. Josef Křížek. Dalšími oceněnými
byli p. Ondřej Šourek a p. Jaroslav Salaba,
kteří převzali medaili Za příkladnou práci.
Poté již došlo k samotnému zahájení výstavy
přípitkem všech přítomných. Na výstavě
bylo k vidění něco z historické i soudobé
techniky využívané jednotkou sboru
dobrovolných hasičů v Držkově. Dále pak
spousta fotografií z činnosti sboru.

Držkovský hasičský sbor byl založen
18. června 1882.
O potřebnosti a záslužnosti místního
hasičského sboru svědčí množství záznamů
o zásazích. Podkrkonošská stavení byla
tehdy
ve většině
případů
dřevěná,
s doškovými nebo šindelovými střechami a
nebezpečí požáru bylo velké nejen pro dům
přímo zasažený, ale i pro chalupy v okolí.
Nejnutnější zařízení a vybavení pro hasičský
sbor pořídila obec, hasiči pak dokupovali
další vybavení z darů. Už v roce 1886 hasiči
požadovali na obci, aby bylo zřízeno
v Držkově několik nádrží v částech obce, kde
nebyl vody dostatek.
Jak opravdový vztah měli tehdy členové
hasičského sboru k záchraně majetku svých
spoluobčanů dokazuje obětavá a dlouholetá
činnost všech, ať již byli ve funkci předsedy,
jednatele, velitele sboru nebo zasloužilými
členy místní jednotky.

6.

VÝMĚNNÝ POBYT VE FRANCII
Pro letošní rok připravujeme již počtvrté výměnný pobyt
s rodinami z francouzské Normandie - města Demouville a
okolí. A protože každý rok z francouzské strany zájem o
výměnný pobyt přibývá, nabízíme dalším rodinám ze Zásady,
Loužnice a Držkova možnost zapojit se do tohoto projektu také.

Poznání odlišné kultury, zajímavá komunikace a navázání přátelských kontaktů - a samozřejmě, následující
léto, výměnný týdenní pobyt v Normandii, a to pouze za náklady na cestu a nutné administrativní výdaje.
Demouville se nachází nedaleko správního centra Dolní Normandie, města Caen, cca 10 km od mořského
pobřeží La Manche. Oblast je turisticky velmi atraktivní a je rájem také pro gurmány (sýry, plody moře a
řada dalších dobrot).

jeho
Loužnice

Tento projekt vychází ze smlouvy o partnerství, která byla uzavřena mezi městysem Zásada a městem
Demouville ve dnech 29. 11. a 14. 12. 2013. Ke spolupráci jsou ale přizvány i obce Loužnice a Držkov.
Smlouvou o partnerství se obě obce zavazují spolupracovat jak na úrovni obcí, tak v oblasti školství, kultury a
poznávání specifik regionů. Neméně důležitou roli hraje navazování osobních přátelství mezi rodinami v rámci
výměnných pobytů. Ve všech výše zmíněných oblastech bude městys Zásada spolupracovat s obcemi Držkov a
Loužnice, aby se do povědomí našich francouzských přátel dostaly zajímavosti i z těchto obcí a aby se jejich
občané mohli zúčastnit výměnných pobytů a dalších akcí v rámci partnerství. Z tohoto důvodu budou do výboru
pro spolupráci Zásady a Demouville zapojeni zástupci Držkova a Loužnice.

Co je odměnou za péči o francouzské hosty :

7.

Výběr zájemců:
Některé francouzské rodiny mají již vytvořeny pevné vazby na konkrétní české rodiny. Každý rok
z francouzské strany zájem o výměnný pobyt přibývá. Při výběru zájemců se pak snažíme přihlížet ke
společným zájmům, ke věku rodin a jejich možností ubytovat určitý počet hostů (např. ochota ubytovat
rodinu s dětmi nebo generačně výrazněji odlišné hosty).
Z výše uvedených důvodů budeme velmi rádi, pokud budete ochotni i ke kompromisům.
Seznam francouzských rodin a počet hostů bude znám až později.

TERMÍN pobytu francouzských hostů: od úterý 31. července do 7. srpna
(předpokládaný příjezd odpoledne nebo večer, předpokládaný odjezd v ranních hodinách).

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT na níže uvedených kontaktech DO 15. DUBNA 2018.

Jak takový výměnný pobyt probíhá ?
Každým rokem o letních prázdninách : jeden rok Francouzi k nám, další rok Češi do Francie. Všichni za stejných
podmínek, tedy pouze za náklady na cestu a nutné administrativní výdaje. Ubytování a stravování jsou
zajišťovány vždy hostitelskou rodinou a program ve spolupráci s obcí a zástupci partnerského spolku.

1.

Ubytování :
Francouzští hosté jsou rozděleni do českých rodin podle možností a věkového složení. Je zapotřebí
nabídnout samostatný pokoj. Sociální zařízení (koupelna, WC) může být společné s hostitelskou rodinou.

2.

Stravování :
Hostitelská rodina poskytne snídani, obědový balíček a večeři. Na večeřích se může domluvit více
hostitelských rodin a strávit tak s hosty večer společně. O víkendu je pak stravování plně v režii
hostitelských rodin.
V rámci pobytu bude zorganizována alespoň jedna společná večeře (formou bufetu) se všemi
hostitelskými rodinami a jejich hosty – hostitelské rodiny přinesou po vzájemné domluvě občerstvení.

3.

Program ve všední dny:
,,Pro hosty jsou (kromě víkendu) připraveny aktivity většinou mimo obec. Proto „starání se o hosty“ závisí
na připraveném programu, který je sestaven tak, aby si hostitelská rodina mezi snídaní a pozdním
odpolednem „odpočinula“.
Není proto nezbytně nutné brát si dovolenou, je však možné (podle kapacity míst v autobuse) a vždy
samozřejmě i vítané, zúčastnit se připraveného programu společně s hosty.

4.

Program o víkendu:
Víkendový program je v režii hostitelských rodin, které se často domlouvají na společném programu – ten
závisí na počasí, na vašich zájmech a zájmech vašich hostů (zajímavý výlet, případně i nakupování).

5.

Bližší informace pro zájemce :
Jiří Kozlovský , 606 705 194 (Zásada),
e-mail: kozlovsky.jiri@gymjbc.cz
Jana Matěásková, 606 688 277 (Loužnice),
e-mail: jana.mateaskova@gmail.com
Jana Báčová, 739 236 891 (Držkov),
e-mail: JanaBacova@seznam.cz

ZAPOJTE SE DO VÝMĚNNÉHO POBYTU
S FRANCOUZSKÝMI RODINAMI  ...
Čeká Vás nejen poznání odlišné kultury,
zajímavá komunikace
a navázání přátelských kontaktů,
ale také

TÝDEN V NORMANDII následující léto
za stejných podmínek :

Jak se dorozumět s Francouzi:
Je to mnohem jednodušší, než si myslíte. Ani naši hosté z Francie neumějí česky, a přesto se tohoto
programu s chutí účastní. Komunikovat se dá různými i zábavnými způsoby a vždy je také možné domluvit
pomoc tlumočníků. Pro základní komunikaci lze použít angličtinu nebo němčinu a k dispozici mají obě
strany stručný česko-francouzský slovníček 

POUZE za NÁKLADY NA CESTU
a ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

