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Vážení spoluobčané,
v tomto nadcházejícím jarním období bychom Vás chtěli informovat o činnosti a akcích,
pořádaných Občanským sdružením Držovice.
Všichni víte, že sdružení vzniklo již před několika lety, ještě v době, kdy jsme byli
okrajovou částí Prostějova. Bylo založeno hlavně proto, že jsme byli nespokojeni s přístupem
města k našim potřebám a že nebyly vyslyšeny naše požadavky k řešení problémů.
Na počátku naší činnosti jsme si všichni nejvíce přáli, abychom byli samostatnou obcí, která
si bude sama hospodařit se svými finančními prostředky ku prospěchu Držovic.
To se nám i podařilo a v referendu jsme se vyjádřili většina z nás pro samostatnost.
Zda se nám vyplnila všechna přání, je na úvaze nás všech.
V období do voleb do zastupitelstva obce se sdružení zabývalo, jako oficiální partner
úřadů, problémy v Držovicích, stížnostmi, zúčastňovalo se jednání a snažilo se pomáhat
všem, kteří se na nás o pomoc obrátili.
Proto sestavilo sdružení kandidátní litinu, aby mohlo ve svém snažení pokračovat. Dle
výsledků voleb se skutečně do zastupitelstva obce zařadili i členové OSD. Byli jsme rádi, že
se budeme spolupodílet na rozvoji naší obce. Skutečnost má ale k naší spokojenosti dosti
daleko, a to tím, že jsme jako část zastupitelstva zcela mimo „pravidla demokracie“ odstaveni
jako nežádoucí. I když nás volila také velká část obyvatel Držovic, jsme zváni jen na veřejná
zasedání zastupitelstva obce (dle zákona 4x ročně). Každý, kdo na tyto schůze dochází, ví, jak
probíhají, a k našemu zklamání mají nádech „řízeného rozhodování“. Pokud se nemává
jednotně a má-li někdo ze zastupitelů jiný názor, stává se „nepřítelem“. Problémy je třeba
řešit a ne je slepě odmávat. Je naším společným cílem najít to nejlepší řešení pro obec. Tato
zasedání jsou veřejná a slouží k diskusi. Může přijít každý, kdo chce být informován o dění
v obci a je to současně příležitost vyjádřit svůj názor.
Jedná se o problémy, které se týkají nás všech a společné finanční prostředky občanů
Držovic.
Občané Držovic se dotazují, proč na veřejné schůzi nemohou vystoupit v diskusi
k jednotlivým bodům jednání před hlasováním zastupitelstva.
K tomuto uvádíme. Dle Jednacího řádu obce Držovice článek 6. bod 11c :“ Po ukončení
rozpravy členů zastupitelstva uděluje předsedající slovo nejprve občanům, přihlášeným do
rozpravy a potom ostatním občanům. Každý občan může k projednávanému bodu vystoupit
2x. Doba jednoho vystoupení se omezuje na 5 minut“.

Dále jsme dotazováni také na žalobu, která byla podána dne 31. ledna 2008 bez hlasování
zastupitelstva na Okresní soud v Prostějově. Toto řízení u soudu má stanovit výši finančního
vypořádání mezi obcí Držovice a městem Prostějov. Ti, kteří byli přítomni na veřejném
zasedání dne 4.12.2007 byli svědky toho, že zastupitelstvo obce neschválilo podání žaloby,
ale jen přípravu podkladů k případnému podání. Do termínu 26.2.2008 byl dostatek času
jednat s městem a snažit se o mimosoudní vypořádání. Občané by měli být informováni, zda
byly vyčerpány veškeré možnosti se dohodnout. Podání žaloby je v pravomoci vedení obce, je
to povinnost chránit společný majetek nás všech. Je třeba si ale uvědomit, že s tím souvisí
zaplacení nemalé finanční částky z rozpočtu obce na odměnu advokáta a soudní poplatek.
Dále skutečnost, že se jedná o precedent v soudním řízení, které může trvat i mnoho let.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánu akcí, které OSD pořádá:
1. Letos jsou SVÁTKY VELIKONOČNÍ o něco dříve a tak uspořádá OSD dne
22.3.2008 ve 20,00 hodin v restauraci U Johnů POMLÁZKOVOU ZÁBAVU. K tanci
a poslechu hraje „Naostro“, večeře a pivo zajištěno v ceně vstupenky. Jste srdečně
zváni. Vstupenky k dispozici u p. Johnové.
2. V květnu se bude konat HODOVÁ ZÁBAVA , která se uskuteční rovněž v restauraci
U Johnů .
3. Dne 28.6.2008 se bude konat U Floriánka již tradiční setkání k výročí osamostatnění
naší obce, spojené s ohňostrojem a občerstvením. Tato akce byla v loňském roce velmi
úspěšná a sešlo se na ní mnoho občanů z Držovic, ale i okolních obcí.

Pokud máte zájem přijít mezi nás, pravidelně se scházíme každé úterý v Restauraci u Johnů
ve 20,00 hodin. Budete vítáni. Jsme ochotni tak, jako v minulosti přispět radou každému, kdo
o to požádá.
Přejeme Vám hezké prožití nadcházejících svátků jara a také Vám všem přejeme, aby naše
samostatnost přinesla jen to nejlepší a splnila všechna Vaše očekávání.
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