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Vážení spoluobčané,
v dnešním Držkováčku naleznete
několik
informací o tom "co bylo" a v přehledu akcí se
dozvíte
co se pro Vás připravuje
na
předvánoční čas.
Dovolte mi abych Vám popřála krásné
podzimní dny plné klidu a pohody.
Jiřina Volá ková
starostka obce Držkov

Držkovský informační

občasnik,

vydává Obecní úřad Držkov.

Ve spolupráci s Jiřinou Volá kovou zpracovala Jarmila Oelépine

REHOIIS7RUHCE DOMU S PEČOYA7ELSHOU SLUŽBOU
(DPS)

ČERVENEC - SRPEN 2015

V zimě roku 2014 postihla obyvatele DPS nepříjemná událost. Před vánočními svátky prasklo
vodovodní potrubí v jedné z koupelen. Prasklá trubka se dala opravit, ale za 14 dní praskla o 20cm
dál, .. Není nám přesně známo, jak dlouho tento stav trval. Promočená fasáda domu nás donutila
k zamyšlení, jak postupovat dál.
Vzhledem k tomu, že i otopná soustava byla ve špatném stavu, rozhodlo zastupitelstvo na svém
zasedání 13. 1. 2015 o rekonstrukci a změně otopného systému z elektřiny na plyn a kompletní
rekonstrukci rozvodů vody.
Projekt zpracovala firma INPOS projekt s.r.o. Liberec a výběrovým řízením byla vybrána firma
JATOSs.r.o. Jablonec nad Nisou, která celý projekt zrealizovala.
Rekonstrukce byla zahájena 1. července a trvala do 12. srpna 2015. Zrekonstruovala se celá
kotelna, ve které byly instalovány 2 plynové kotle a bojler na ohřev vody pro celou budovu.
Vyměnilo se celé vedení vody včetně přívodů teplé vody do pokojů (do této chvíle byl na každém
pokoji průtokový ohřívač).
Ve všech pokojích byly vyměněny kachličky, baterie a osvětlení v prostoru kuchyňských linek.
Sociální zařízení jak v 1. patře, tak i v 2. patře bylo kompletně zrekonstruováno.
I když veškeré práce probíhaly za omezeného provozu DPS, přesto v budově vždy byli někteří
nájemníci.
Chtěla bych poděkovat všem nájemníkům zajejich trpělivost a výdrž při této rekonstrukci. Stavební
firmě, která nám vyšla ve všem vstříc a umožnila obyvatelům domu, aby mohli obývat své pokoje a
používat sociální zařízení bez omezení.
Poděkování patří p. Polmanové, která bez přestání každý den uklízela, aby měli obyvatelé co
největší pohodlí a byli rekonstrukcí
postiženi co nejméně. Za to jí patří veliký dík.
Celá akce byla financována z rozpočtu obce
a stála 781 500,- Kč.

pouiový

VíKEND 20 15

V DRŽKOVĚ
Poslední prázdninový víkend se konal, již po čtvrté,
v naší obci .Pouťový víkend".
V pátek 28. 8. 2015 v odpoledních
zahájili pouťový program

hodinách jsme

otevřením

fotografické

výstavy. Hlavní téma letošní výstavy bylo výročí 130
let založení TJ Sokol Držkov. Návštěvníci
prohlédnout

jak historické

K nahlédnutí

byly různé dokumenty

si mohli

tak současné fotografie.

Sokola i veškeré kroniky, fotbalové,

týkající se historie
volejbalové,

kronika Iyžařského oddílu a svoje místo zde měl i
badmintonový

oddíl. Součástí výstavy byly také

získané ceny, trofeje
historické

a diplomy.

Výstavu doplnily

lyže a sokolské kroje.

V sobotu od 17 hodin v místním
bohoslužbě

kostele po

hrála a zpívala hudební skupina SATORI

tradicionály,

spirituály

nezklamali.

i lidové písně. A opět

Kdo se zúčastnil, odnášel si skvělý kulturní

zážitek.
Večer se mladší ročníky pobavily

na tradiční

pouťové

diskotéce.
V neděli, ve 14 hod, odstartovala
soutěž "Držkovská
se zúčastnilo

již počtvrté

hasičská

alej". Za velké účasti návštěvníků

18 družstev z okolí. Vítězné poháry ze

soutěže mužů si odvezli hasiči z Jílového u Držkova a
soutěž žen vyhrály ženy z Bratříkova.
Od 17:00 se hrálo fotbalové

utkání mužů Držkov B x TJ

Kokonín.
O pouťovém

víkendu si u nás v Držkově každý našel

něco, co ho zajímá, co mu je příjemné
pouti kolotočů,

houpaček

a děti si užily na

a cukrové vaty. Doufáme,

že všichni odcházeli spokojeni

a těšíme se příští rok na

shledanou.
Poděkování

patří všem sponzorům,

na hasičskou soutěž "Držkovská

kteří poskytli ceny

alej":

Preciosa Ornela a.s.
Teneo 3000 s.r.o.
Hygotrend

s.r.o.

Obec Držkov
Velké poděkování

patří všem dobrovolníkům,

na této víkendové

akci podíleli a přispěli tak

k příjemnému

kulturně

sportovnímu

víkendu.

kteří se
Bez

jejich elánu, nadšení a ochoty by to nešlo. Děkuji.
Jiřina Volá ková
Starostka
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3.10.

16:00

Fotbalové utkání mužů DRŽKOV B x JENIŠOVICE B

10.10.

16:00

Fotbalové utkání mužů DRŽKOV A x ZÁSADA

15.10.

18:30

Volejbalové utkání ženy Sokol Držkov x Rakety
KTD

17.10.
18.10.

15:30

22.10.

18:00

24.10.

14:30

25.10.

07:00

Diskotéka
Fotbalové utkání mužů DRŽKOV B x MALÁ SKÁLA

OU

Dýňování pro maminky a babičky u sklenky vína
Fotbalové utkání mužů DRŽKOV A x VELKÉ HAMRY B

OKOLí KTD

Burza

29.10.

18:30

Volej balové utkání ženy Sokol Držkov x Sokol
Bulovka

7.11.

14:00

Fotbalové utkání mužů DRŽKOV A x LUČANY

12.11.

18:30

Volejbalové utkání ženy Sokol Držkov x Ji Vratislavice

15.11.

07:00

OKOLÍ KTD

21.11.

KTD

28.11.

17:00

Park u kostela

2.12.

15:00

Prostory OÚ

12.12.

17:00

Kostel

17.12.

10:00

Prostory OU
KTD

25.12.

MÁTE ZÁJEM O OZNAČENí
VAŠEHO PSA ELEKTRONICKÝM
ČiPEM?

čipem.

Obec Držkov nabízí každému
chovateli, který bude mít zájem, nechat si trvale označit
svého psa elektronickým
Poskytnutí čipu je zdarma.

Pokud máte o tuto službu zájem, můžete si
elektronický čip vyzvednout na Obecním
úřadě v úředních hodinách.
Označení každého psa usnadní jeho
identifikaci a navráceni psa majiteli při
jeho nalezení mimo k.ú. Držkova.
UPOZORNĚNí:
Trvalé označení psa elektronickým
čipem na žádost chovatele může
provést pouze veterinární lékař.

Burza
Diskotéka
Rozsvícení vánočního stromečku
Vánoční dílničky pro děti + Mikuláš
Adventní koncert - pěvecký soubor ~ETfZEKŽB
Vánoční posezení se seniory
Diskotéka
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Sbírkaseuskutečni:

16.11. a 18.11.2015
v úřednkh hodinách 7:30-U:OO 13:00-17:00
v prost nlcb ob<t:ního úfJdu
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Koncem měsíce září jsme do domácností
našich občanů rozvezli 80 ks kompostérů.
Cena jednoho

800 I kompostéru

je

3993,- Kč.
OBEC DRŽKOV

Kompostéry jsou poskytnuty

občanům

46824 Držkov Č. 9

zdarma a byly pořízeny za finanční
podpory Fondů EU z Operačního
programu

životního prostředí.

Díky získané dotaci zaplatí obec pouze
10% z celkové částky.

Úřední hodiny:
POa ST: 7.30-12 a 13-17
Telefon: 483385042
Fax:

483 385 115

Email:

drzkov@drzkov.cz
starostka@drzkov.cz

Web stránky:
http://www.drzkov.cz

