Držovský zpravodaj č.1
Zápis o schůzi držovských občanů, která se konala 25.11.2003 v 18:30 hod v budově
SPŠ
1. Pí. Kolečkářová seznámila všechny zúčastněné se vznikem Petice související s nastěhováním
další rómské rodiny do Držovic a problémy trvající již několik let a stále neřešeny. Popsala
průběh jednání se zastupiteli města Prostějova a jeho výsledek.
2. P. John podal zprávu o průběhu setkání s panem starostou v 2. pol. Dubna r. 2002 a
nedořešení přislíbených finančních investic. Informoval o problémech s místní cihelnou –
také zatím nevyřešených.
3. P. Motáň sepsal veškeré nedostatky – nevyhovující autobusové spoje, stezka pro cyklisty,
zametací vůz, celkový úklid a údržba místní části Držovice a jiné.
4. P. Vymazal seznámil s problémem hygieny v ulici Svadůvky (znečištění vody ve studních)
projevujícím se po nastěhování rómské rodiny, jednání s Odborem životního prostředí a
Krajskou hygienou. I tento problém nebyl do dnešního dne vyřešen.
5. Pí. Nováková řeší problém ztráty vody v lokalitě Háj. Informovala o beyvýsledném jednání s
panem starostou města Prostějova.
6. P. Žemlička navázal na tento problém informací o firmě TORAY, která zřejmě způsobuje
ztrátu vody. Její studny jsou hluboké až 300 m, vzniká tzv. Depresní kužel, který stahuje
vodu v okruhu 10 km.
7. P. Studený seznámil s Žádostí o zařazení níže uvedených akcí do rozpočtu města Prostějova
podané dne 18.11.2003. Jedná se o
- hloubková kanalizace
- osvětlení
- úprava vozovek
- dokončení kostela a dětského hřiště
- retardery v ul. Gorkého u dětského hřiště
- vodovod v lokalitě Háj
8. P. Studený dále po neustálých stížnostech na jednání se zastupiteli města Prostějova a
neřešícími se problémy podal návrh na odtržení od města Prostějova.
9. Přizvaní hosté – pí. Matlová a p. Kubíček – se podělili o zkušenosti s osamostatněním a
vedením samostatné obce. Shrnuli vškeré výhody i nevýhody.
10.P. Váňa informoval co je potřeba k založení Občanského sdružení.
Většina přítomných občanů by se přiklonila k osamostatnění. Závěr schůze byl založit
Občanské sdružení a vyzkoušet jeho činnost. Odhlasovali sponzorský dar v hodnotě 50,-Kč.
Občanské sdružení bude pracovat, stane se rovnocenným partnerem pro jednání s městem
Prostějovem, bude se sledovat další vývoj a zůstává otevřená cesta pro osamostatnění. Další
informace o výhodách i nevýhodách vedení samostatné obce Vám poskytneme později.

