D R Ž O V I C K Ý Z P R A V O D A J 1/2011
Vážení spoluobčané,
vedení obce bylo rozhořčeno ze skutečnosti, že není vydáván náš zpravodaj a dalo proto podnět na Krajský úřad
Olomouckého kraje ke správnímu řízení.
Velice nám lichotí přízeň vedení obce a abychom tedy uspokojili její požadavek, vydáváme nyní zpravodaj, který bude
především místem pro názory občanů. Touto cestou je možné se vyjádřit k občanům Držovic.

Příspěvky občanů Držovic:
1/ Rozpočet obce na rok 2012
Vážení čtenáři, i když se zdá, že letní prázdniny skončily teprve nedávno, konec roku 2011 se pomalu a
nenávratně blíží a s ním i nutnost schválení rozpočtu na rok 2012 zastupitelstvem obce. Rádi bychom se zde věnovali
podobě rozpočtu, jakou nabývá již od dob odtržení obce. Pro srovnání jsme nemuseli chodit moc daleko. Nabízíme
rozpočet obce Olšany u Prostějova z roku 2011. Rozpočty se v mnoha věcech liší. Nechceme tu psát o financích, s těmi
se toho moc dělat nedá. Spíše se strachujeme o obsahovou stránku rozpočtu naší obce. Nechápeme slučování do nic
neříkajících položek, ve kterých se jen ztěžka běžný člověk orientuje. Rozpočet Olšan u Prostějova je detailně, až
precizně zpracovaný a přitom se v něm obyčejný občan dobře vyzná. Ano mohli byste argumentovat tím, že Olšany
mají za sebou mnohem delší éru samostatnosti, ovšem ani za těch 5 let existence naší obce se podoba rozpočtu
nezměnila, tj. pro občana v některých bodech zcela nečitelná, tudíž nelze dopátrat, co se s jeho penězi děje. Tímto
chceme paní starostce, v rámci konstruktivní kritiky, nabídnout možnost inspirovat se u okolních obcí, nejen Olšan, ale
i třeba Smržic, a tentokrát vytvořit podobu takovou, která zprůhlední nakládání s financemi obce. Současná podoba by
mohla vrhat stín pochybností na hospodaření v obci.
Odkazy: http://www.olsanyupv.cz/historie-kultura/obecni-zpravodaj?start=10
http://www.olsanyupv.cz/obecni-urad/dokumenty/cat_view/13-dokumenty-obce/15-rozpoet-obce
http://www.smrzice.cz/index.php?p=hospodareni

2/ Rozpočtové určení daní
Snad nikomu z vás neušel velký boj starostů za spravedlivější přerozdělení financí obcím, čili rozpočtové určení daní
(dále je RUD) v Litovli v rámci Olomouckého kraje a o týden později v Praze na celostátním protestu. Jako Občanské
sdružení Držovice vyjadřujeme plnou podporu této akci, která, doufejme, přinese více peněz do obecního rozpočtu.
Je třeba si uvědomit, že existují 2 koncepce na změnu RUD. Ta, o kterou se zasazují starostové obcí, je z pera
ministra financí, potažmo TOP09, druhou variantu prosazuje ODS v čele s premiérem Petrem Nečasem. Obě dvě
koncepce, a to je nutné si uvědomit, prosazují snížení (ne)poměru rozdělení financí z 1:4 na 1:3. Pravdou je, že návrh
ministerstva financí má z našeho pohledu jasnější vizi, jak poměr snížit. Jednoduše seberou čtyřem velkým městům
(Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) peníze a tyto prostředky přerozdělí mezi ostatní, menší obce. Na druhou stranu návrh
ODS údajně slibuje ještě o cca 1 miliardu více peněz pro menší obce. To jen na upřesněnou, že by pan premiér neměl
nikdy v úmyslu změnit RUD. Měl, jen se pouze liší v přístupu MF ČR, jak této změny dosáhnout.
Rovněž souhlasíme s účastí paní Kolečkářové na protestních akcích v Litovli a Praze. Z toho důvodu ani zastupitelé
neprotestovali proti posunutí termínu zasedání zastupitelstva obce. Samotná změna v zákonech skutečně řešena není,
paní starostka ale tak trochu pozapomněla na to, že datum zasedání zastupitelstva bylo předem schváleno usnesením
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Držovice a tudíž jsou pro ni, z pozice starostky, závazná. Plnění usnesení ze

zasedání zastupitelstev v zákonech již oporu má, jako důkaz našich tvrzení přikládáme internetový odkaz na nález MV
ČR, který tuto problematiku řeší:
http://www.panenskebrezany.cz/storage/uredni_deska/2011-47_2011_78526_k_68381_vyrizeni_stiznosti.pdf
Přesto bychom se chtěli vyjádřit k samotnému vystupování paní starostky, které zdokumentovala některá
masová média. Z ohlasů mnoha našich spoluobčanů jsme se dověděli, že v těch dnech neviděli nic vtipnějšího a
zároveň se ještě nikdy nestyděli za to, že jsou z Držovic. Ovšem abychom paní starostce dopřáli trochu klidu a vyhověli
její prosbě, vyplývající z posledního čísla zpravodaje: „Vážení spoluobčané , snažíme se být v obci i na obecním úřadě v
pozitivní energii. Sama se ji snažím čerpat tak , abych tuto nelehkou práci s koaličními zastupiteli zvládala dál. Při této
práci se musím přiznat , že se snažím pracovat ještě za lepší politickou situaci v zemi, kde je velmi co zlepšovat ,
abychom vysokou politiku nejen kritizovali a nadávali na ni, ale také se zvedli a něco pro to sami udělali. Abychom tu
naši českou zemi zachovali a předali ji o něco málo lepší našim dětem – dalším generacím. V médiích to zní denně
jinak - negativněji, ale zkuste je chvíli neposlouchat , žít chvíli bez nich a uvidíte, jak vám bude na světě hned líp.“
Inspirovali jsme se oficiálním kanálem TOP09 na severu youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Lroj2Skswk8 ,
který přináší reportáž z protestu v Litovli, naprosto nepřekroucenou negativními médii. V souvislosti s touto akcí se
nemůžeme zbavit pocitu, že by paní starostka nejela pouze reprezentovat zájmy obce, ale zároveň se politicky
zviditelnit, jakožto členka Celostátního výboru partaje Starostové a nezávislí (členem stejného výboru je Miroslav
Kalousek – 1. místopředseda TOP09 a ministr financí), před volbami do krajských zastupitelstev. V tomto případě
média spíše sehrála medvědí službu.

3/ Slovo dobrovolných hasičů Držovice
Vážení občané Držovic, s radostí jsme přijali nabídku Občanského sdružení Držovice prostřednictvím jeho
zpravodaje Vás informovat o práci, činnosti a aktivitách členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Držovice. Úvodem krátké vysvětlení těchto dvou podobných názvů.
SH ČMS je nejpočetnější organizace v České republice. Máme evidováno 344 424 členů organizovaných v 7
856 sborech. V našich řadách je také 43 811 dětí a mládeže ve věku 6-18 let.
V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů . V
Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory
jsou právně samostatné, nebo jako organizační složky občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota) a jako subjekty se nepodílí na zásahových a likvidačních pracích
při řešení mimořádných událostí. K mimořádným událostem vyjíždí Jednotky sborů dobrovolných hasičů.
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku nemají se sbory dobrovolných hasičů nic
společného, zřizují je obce nebo podniky (nikoli občanská sdružení). Na základě zákona č. 133/1985 O požární ochraně
( PO). Právě členové jednotek zasahují u mimořádných událostí. Zjednodušeně je lze nazvat dobrovolní hasiči ve
výjezdu. Z historických tradic jde převážně o členy SDH, novým názvem SH ČMS. Kromě hašení požárů zasahují
hasiči - jednotek, včetně dobrovolných, obvykle také v případech povodní, jiných živelných pohromách, ekologických
haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiným mimořádných událostech. Spolupůsobí též při
prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostech.
Hasičské dobrovolné sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně
jako myslivecké spolky, Sokol a lidové umělecké sbory, zahrádkáři, chovatelé i místní fotbalové kluby atd. Dále se
velkou částí své práce podílí na výchově mládeže. Oficiální nejstarší Dobrovolný sbor je ve Velvarech, založen roku
1864. Náš sbor byl založen 7. května 1892. Příští rok nám tedy bude krásných 120 let. (oslavy připravujeme na 12.
května 2012 a rádi přivítáme jakoukoliv sponzorskou podporu).
K našim úspěšným kulturním akcím patří - Pálení čarodějnic, Pohádkový les, Kdo se bojí nesmí do lesa,
aneb konec prázdnin, Pojďte s námi uspat hasičského broučka aneb lampiónový průvod. Dále jsme se podíleli: Stavění
májky, pomoc při obecní akci, Slavnost Sv. Floriána, mše a průvod, Sjezd rodáků, prezentace činnosti SDH a JSDH. Již
druhým rokem jsme se také zúčastnili víkendové akce Setkání dětí u vojáků, kde jsme zajišťovali část programové
náplně spolu s požárním a zdravotním zabezpečením celého pobytu. V zimních měsících, dovolí-li to počasí,
připravujeme ledovou plochu s akcí - Zimní radovánky na ledě s muzikou. Mezi další aktivity sboru už léta patří
požární sport, sběr kovového šrotu, pomoc obci při jarním a podzimním úklidu (kontejnery), velké množství hodin

práce na zbrojnici při její údržbě jak budovy tak technických prostředků JSDH (do doby, než byla rozhodnutím paní
starostky změněna uživatelská práva k našemu sálu a veškerému zázemí). Statisticky má sbor v letošním roce 69 členů,
pravdou je že do aktivní činnosti se zapojí v průměru na akci jen 20 členů.
Nyní mi dovolte pár vět k činnosti jednotky požární ochrany. K dnešnímu dni má naše jednotka dlouhodobě
pouze osm členů s uzavřenou tzv. " Dohodou o členství v jednotce", přitom dle zákona o PO je minimální stav devět
členů a optimální dvanáct! (pro zajištění akceschopnosti a případného střídání při delších a náročnějších zásazích) A
není to z důvodu nezájmu členů SDH o vstup do jednotky!!!!
Členové jednotky a SDH v přípravě na vstup, se scházejí každou první středu v měsíci k teoretickému školení a
třetí sobotu v měsíci k praktickému výcviku. Kromě těchto dní se operativně řeší různé provozní a administrativní
záležitosti.
Na závěr odkaz na naše stránky http://hasicidrzovice.webnode.cz/aktuality/, kde najdete vše a podrobně
popsané o naší činnosti i s bohatou fotodokumentací.
Akce pro letošní rok: Uspávání hasičského broučka a lampionový průvod a snad později i bruslení. V příštích výtiscích
zpravodaje
Vás
budeme
informovat
o
dalších
našich
akcích
!
Za výbor SDH Držovice: Svatopluk Kypěna – velitel, Hrazdil Lubomír ml. – starosta sboru

4/ Před nějakým časem se v Držovicích objevila tato fotografie od autora, kterého známe jen podle e-mailové adresy
zorozoro1@email.cz. Protože se plně neztotožňujeme s textem připojenému k fotografii, rozhodli jsme se, že jej
vzhledem ke zbývající úctě k paní starostce odstraníme. Ostatně fotografie sama o sobě žádný komentář ani
nepotřebuje. Začínají se množit stížnosti občanů na chování paní starostky, která jim vyčítá parkování na veřejné
zeleni, v protisměru, popřípadě obojí. S takovýmto způsobem parkování samozřejmě nesouhlasíme, ale druhým
dechem, chceme dodat, že lidé by si měli nejprve zamést před vlastním prahem. Starosta obce musí svým chováním a
jednáním jít příkladem. Neměl by zapomínat na to, že není o nic víc, či míň než kterýkoliv z nás, a že pro něj platí ta
samá pravidla. Nelze si v tomto případě nevzpomenout na známá slova: Káže vodu, pije víno. Je jen na zvážení
koaličních zastupitelů, zda budou i nadále elitářské chování paní starostky i nadále trpět.

5/ Dobrý den, …
… ahoj, čau. Tato slova známe všichni, všichni jsme je alespoň jednou použili a všichni jsme je alespoň jednou
slyšeli. Pozdrav se stal elementární zvyklostí a znamením slušného, dobře vychovaného člověka. Začínají se množit
stížnosti občanů z různých koutů Držovic, především těch, se kterými se paní starostka za celou dobu svého působení
v čele Držovic dostala do sporu a těch je skutečně dost a dost, že je paní starostka buď vůbec nepozdraví, nebo jim na
pozdrav neodpoví. Netvrdíme, že paní starostka musí v oněch sporech s občany ustupovat, to je pouze na jejím
svědomí, ale neměla by zapomínat na slušné vychování, kterému ji snad v dětství doma naučili. Protože lidé si váží jen
slušných lidí, jak by pak chtěla paní starostka veřejně reprezentovat zájmy obce, jejíž obyvatelé si ji dostatečně neváží
už jen proto, že je neumí pozdravit či na pozdrav odpovědět .
Uvedené příspěvky občanů můžete shlédnout na našich stránkách i s odkazy na www.drzovice.unas.cz
V Držovicích dne 11.10.2011, Povoleno MK č.j. 15429, Vydává Občanské sdružení Držovice

