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D r ž o v i c k ý z p r a vo d a j

NECENZUROVANÉ NEZKRESLOVANÉ VYDÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DRŽOVICE

ÚVODNÍK
V roce 2007 začíná vycházet v nové podobě
Držovický zpravodaj Občanského sdružení Držovice.
Volby dopadly jak dopadly a v listopadu 2006
byla ustavující schůze zastupitelstva. Po této schůzi
byla snaha některých občanů Držovic „zlikvidovat“
Občanské sdružení Držovice. Pro nedodržení stanov
těmito lidmi, nemohlo dojít k rozpuštění sdružení a
nakonec se počet členů zredukoval na třetinu. Tento
počet je tím zdravým jádrem sdružení. Počet lidí, kteří
opravdu pro obec budoucí mnohé udělali a
nepřisvojovali si práci jiných!
Občanské sdružení Držovice pracuje dále tak,
jak určují stanovy sdružení. Hlavně však v poradenské
činnosti, kterou provádí zdarma. Víme, že nedostatků
a stížností přibývá. Proto vyzýváme občany Držovic,
aby se obraceli na sdružení o pomoc. Máme několik
případů, kdy jsme více než úspěšně poradili
spoluobčanům při řešení svých problémů.

A TEĎ, CO SE NELÍBÍ
Málo úředních hodin.
Před samostatností bylo plno diskusí o
úředních hodinách na Obecním úřadě v Držovicích.
Jak budou moci občané kdykoliv v rámci pracovních
hodin přijít a vyřídit své potřebné a důležité věci.
Bohužel se dovídáme, že ani v úřední hodiny. Dle
názorů občanů , i nás (podle zkušeností okolních obcí
naší velikosti) by měly být úřední hodiny obecního
úřadu pondělí až pátek dle pracovní doby úřednice
Obecního úřadu v Držovicích. Samozřemě v pondělí
a ve středu prodloužená pracovní doba. Úterý a
čtvrtek zkrácená. Obecní úřad je zde pro lidi, a ne
opačně. Nebo i u nás platí? „ Přijďte příště !“
INFORMOVANOST
Myslíte, že je informovanost občanů správná
a dostatečná? Máme informace na úřední desce a
máme informace na internetových stránkách, to je
velice hezké a podle zákona. A teď jedno velké ale!
Internet nemá nadpoloviční většina domácností, tedy
práce s internetem je velice omezená. Úřední deska je
umístěna poblíž kaple, a co vzdálenost z okrajových
částí Držovic? Z některých míst je vzdálena více než
1km. Ujde toto naše většina seniorů?

Abychom stále jen nekritizovali, rozhlíželi
jsme se po kladech samostatnosti. To že byly
podepsány zřizovací listiny, nástupnické smlouvy, že
se jedná o předávání majetku je samozřejmé, máme
od toho placené zastupitele. Ale jaké výhody
vnímáme my, obyčejní občané Držovic? Pokud o
některých víte, zašlete nám je do schránky na níže
zmíněnou adresu Občanského sdružení Držovice,
Olomoucká 269. Chceme také informovat o věcech
příjemných a o zlepšující se situaci v Držovicích.

PODNIKATELÉ V DRŽOVICÍCH

Podporujeme držovické podnikatele podporujeme naši obec
ZAHRADNICTVÍ
Držovice
796 07 Držovice

1

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA STUDENÝ
SNP 67
796 07 Držovice
Tel.: 582 365 064

ROZHLAS
Registrujeme čím dál větší nespokojenost
s obecním rozhlasem. Ze zákona musí být slyšitelný
po celém obvodu obce, až na výjimku.
1) Jde o informovanost
2) Pokud dojde k jakékoliv katastrofě, tak
musejí být občané informováni, aby
nedošlo ke zbytečnému zmaření životů
nebo poničení majetku
Trvejme na postupné modernizaci již tento rok a to
co nejdříve. Jde přece o občana Držovic!

„ROZJEZD OBCE DÁ ZABRAT“
16.ledna 2007 MLADÁ FRONTA DNES
V tomto článku se nám pochválila paní
starostka. My se ale ptáme: Je na to paní starostka
úplně sama? Zastupitelé nepracují? Město něčemu
brání? Paní starostka není placená jako ve funkci
vrcholného manažera, musí tedy podat i tento výkon?
NA ÚZEMÍ CIHELNY VZNIKÁ SKLÁDKA
V cihelně v Držovicích začíná být živo.
Cihelna má nové majitele. Jeden z majitelů zastupuje
firmu SKANSKA DS a.s., stavební společnost.
Údajně se zde má provozovat skládka stavebního
odpadu. Opět začaly zemní práce na obecním
pozemku vedle lomu cihelny bez povolení Obecního
úřadu Držovice. Jak je to možné? Opět si majitelé
cihelny budou dělat co chtějí? Budou ničit obecní
pozemky, ničit životní prostředí a obtěžovat občany
přilehlých částí obce? Jakto, že paní starostka o ničem
neví,
jak
nám
sama
sdělila?

SKLÁDKA NA OLOMOUCKÉ ULICI ZA
KAPLIČKOU SV.FLORIANA
S úžasem stále registrujeme skládku na těchto
obecních pozemcích. Přitom to bylo již dvakrát
nadneseno na pracovních poradách obecního
zastupitelstva a to v prosinci minulého roku a letos
v lednu. Zatím nebyla žádná reakce. Dočkají se
občané Držovic toho, že okolí Držovic nebude jedna
velká skládka, nebo snad nejsou peníze?

Z toho všeho vyvstávají otázky: Nezačíná těch problémů příliž mnoho? Opět bude muset Občanské
sdružení Držovice suplovat práci zastupitelstva? Napadlo trochu sněhu a plácali jsme se v kotrmelcích.
Sejdeme se v lepších časech?
Chceme psát o věcech lepších. Pokud se něco kladného stane, tak Vás budeme okamžitě informovat. Tak alespoň
proběhla valná hromada sboru dobrovolných hasičů v místní hasičské sbrojnici 13.ledna 2007.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DRŽOVICE
zve všechny spoluobčany na příjemnou zábavu

„ I. DRŽOVICKÝ BÁL “
který se bude konat 9.3.2007 v restauraci U Johnů, ulice U cihelny 25, vedle autoservisu, v 19 00 hodin
hraje muzika „ RADO“
Vstupenky lze zakoupit: U Johnů
U Studených
U Klevetových
U Vysloužilových
U Váňů

U cihelny 25
SNP 57
Svadůvky 19
Zd.Fibicha 24
Olomoucká 269

Tel.: 582 365 072
Tel.: 582 365 064
Tel.: 582 365 285
Tel.: 582 365 552
Tel.: 774 948 850

Počet vstupenek je omezený počtem 80 volných míst.

VYDAVATEL:
AUTOSERVIS
AUTO EKO SERVIS
Zdeněk John
U cihelny 25
796 07 Držovice
Tel.: 582 365 072

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DRŽOVICE
OLOMOUCKÁ 269
796 07 DRŽOVICE
PŘEDSEDA: TOMÁŠ VÁŇA
TEL.: 774 948 850
E-MAIL: Tomas.Vana@seznam.cz
Povoleno MK ČR č.j. E 15429
Za tisk: Eva Klevetová

Počet výtisků: 500
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