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Uplynul měsíc březen, který byl pro nás ve znamení vítání přicházejícího
jara, ale také v důsledku toho opakujícími se problémy se záplavami.
Dne 17.3.2005 byla veřejnost informována celorepublikově ve sdělovacích
prostředcích o možnosti záplav.
Město neprovedlo kontrolu stavu zátopové oblasti v Držovicích ani se
nezabývalo příčinou, proč dochází k pravidelným zátopám v této lokalitě.
Úpravy, které nedávno provedlo povodí Moravy, byly alibistické a nebyly k
ničemu jak jste se sami mohli přesvědčit. Přitom Občanské sdružení Držovice
na tento problém, a nejen sdružení, ale i občané sami upozorňovali město, a
to několikrát.
I když povodňová komise zasedala již v noci ze 17.3.2005 na 18.3.2005,
městská policie provedla kontrolu stavu toku na říčce Romži, zhruba kolem
3:30 hodin, kdy hladina reky prudce stoupala, nebyli občané v ranních
hodinách žádným způsobem informováni o vyhlášení III stupně povodňové
aktivity na toku Romži.
Zde je nutno připomenout nedbalost města, kdy občané nemohli být
informováni o hrozícím nebezpečí pro havarijní stav obecního rozhlasu. Na
stav rozhlasu byly také několikrát podány stížnosti.
V dopoledních hodinách byla pomalu zaplavována lokalita mezi městskou
části a říčkou Romži a to přes pole. Pro nerovnost břehů, zanesené koryto,
vzrostlé stromy v korytě, bylo zaplaveno pole až po Olomouckou ulici.
Nesmíme také zapomenout na Český potok, který se také a to velkou měrou
podílí na záplavách, i když dorazil záchranný sbor, v tuto dobu ještě pořád
nebyl vyhlášen stav povodňové aktivity. Na místě obětavě pracovaly hasičské
sbory a to jak profesionální tak dobrovolní z Olšan, Vrahovic a Držovic, za
což jim náleží poděkování všech občanů. Po 12:00 hodině byla uzavřena
Olomoucká ulice u vjezdu do Držovic, občané nebyli opět informováni a
uzavření této komunikace bylo bezdůvodné, jelikož průjezd byl možný bez
ohrožení zasahujících hasičů.
S ohledem na opakující se zátopy v této lokalitě, byla sestavena pracovní
skupina Občanského sdružení Držovice, která už je v kontaktu s Povodím
Moravy v Olomouci a jedná. Bude na místě samém provedeno šetření příčin a
shromáždění fotodokumentace s cílem provedení opatření k ochraně občanů
Držovic a jejich majetku a to co nejdříve. O výsledcích práce této komise
budou občané informováni průběžně ve zpravodaji.
V dnešních dnech došlo OSD oznámení stavebního úřadu Městského úřadu v
Prostějově, že bylo povoleno umístění plakátovacích ploch o velikosti 2,5x3
m na ulici Olomouckou a SNP. Mrzí nás, že město opět rozhodlo o nás bez
nás. Tak, jak jsme několikrát žádali, aby bylo OSD účastníkem všech řízení
o majetku v Držovicích. Nestalo se tak.
Jak občané, tak podnikatelé se v poslední době dotazují, co pro ně bude
znamenat osamostatnění Držovic. Po administrativní stránce to bude znamenat
pro občany změnu adresy v občanském průkazu.
Pokud se jedná o takovou hromadnou akci, vychází úředníci vstříc a tyto
změny se vyřizují hromadně prostřednictvím obecních úřadů a to bez placení
poplatků. Pro podnikatele je to změna sídla firmy na dokumenty, razítka,
obchodní rejstřík, apod. Podle posledních informací ze Živnostenského úřadu
mohou být některé změny zcela osvobozeny od poplatků. A z druhé strany
budou naši podnikatelé platit nižší daň z nemovitosti, jelikož budou patřit
do obce s nižším počtem obyvatel. A tak vynaložené finanční částky se jim
mohou rychle vrátit.

V současné době byla sestavena pracovní skupina, která se zabývá cihelnou
v Držovicích. Byly shromážděny doklady a fotodokumentace projednání s
Báňským úřadem v Brně za účasti majitele cihelny p. Kubika. Současně bude
podán návrh na šetření podnikatelských aktivit v cihelně Inspekcí
životního prostředí.
V březnu proběhla schůzka s poslancem p. Kvapilem - jednalo se o změny v
zákoně o obcích. Jeho vypracování a předložení vládě máme za sebou. Nyní
nás čeká následné schválení,aby mohl projít čtením ve sněmovně a senátem.
Jedná se hlavně o rychlejší vznik obce, o nové volby a dělení majetku.
Podle návrhu, který byl předložen vládě, se jedná o konání voleb k 1.1.
hned po konáni referenda. Pro nás by schválení novely zákona znamenalo,že
vznikneme 1 1.2006 a volby do zastupitelstva obce by mohly proběhnout
pravděpodobně na jaře 2006. Tím bychom měli rok k dobru. Jinak podle
nynějšího zákona vznikneme až 1.1.2007. A další obce které by vznikly např
v r.2007 by musely čekat na svůj vznik 4 roky než proběhnou komun. volby tak zní nynější zákon. Proto se snažíme změnou v zákoně udělat pro další
občany v naší zemi to nejlepší. Získali jsme pro tuto změnu v zákoně a
podporu také senátora p. Koláře. Proběhlo i jednání s ministrem p.
Bublanem v poslanecké sněmovně v Praze, podařila se i konzultace v Praze s
p.ředitelkou Kostruhovou na Ministerstvu vnitra .Při setkání s poslancem p.
Langrem v olomoucké kanceláři nám byla slíbena mimo jiné pomoc i do
budoucna, proběhlo taky důležité a věcné setkání s europoslancem p.
Březinou
Velkou oporou je pro nás i podpora a právní pomoc Mgr. Hamplové z
Mohelnice. Čeká nás brzy ještě schůzka s hejtmanem Ol. kraje p.Kosatíkem.
OSD určilo také pracovní skupinu pro sestavení návrhu na rozdělení
majetku. Tento návrh musí být vypracován a předkládá se na Krajský úřad v
Olomouci. Je to náročná práce, která vychází ze zákona a je součástí vzniku
nové obce. Vychází se z výpisů z katastru nemovitostí, dle katastrálních
map, dle výsledku hospodaření města za rok 2004 atd.
UPOZORNĚNÍ - INFORMACE

Sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 16.4.2005 v 8,00 hodin sběr kovového
odpadu. Pokud mají občané odpad, který by chtěli odvést, členové sboru jim pomohou s
vynesením. Dotazy nebo nahlášení takového odpadu na tel. 777 149 181 p. Doležel a 777
110 603 p. Streďanský.
• Dnem 18.4.2005 začne probíhat jarní úklid tech. služeb i v Držovicích. Rozmístění
kontejnerů proběhne podle seznamu (datum a ulice) uveřejněný v PV tisku a
radničních novinách.
• Mše svaté jsou v našem kostelíčku slouženy vždy 1.sobotu v měsíci (někdy jsou
ohlášeny i 2x v měsíci). Další bude nyní v sobotu 16.4.2005 v 18.00 hodin
• Hody v Držovicích - slavnostní mše sv. bude v neděli 1.5.2005 v 11.00 hodin.
•

Zástupci OSD byli pozváni na výroční schůze hasičů, chovatelů a
zahrádkářů, za což děkujeme. Je příkladné že organizace jako jsou
zahrádkáři, hasiči, sokoli, chovatelé a OSD mají dobrou vůli spolupracovat
v budoucí samostatné obci Držovice. V této souvislosti je třeba poděkovat
všem, kteří podporují konání Občanského sdružení Držovice. Neboť co děláme,
děláme pro naše nové Držovice. Vás spoluobčany a snažíme se to dělat co
nejlépe a s láskou.
Přejeme Vám všem krásné jaro !
S pozdravem Občanské sdružení Držovice
Ev.č.MK ČR E15429
Na pokračování Vás budeme pravidelně seznamovat s výpisem z pamětní knihy
Držovic.

Opis z pamětní knihy obce Držovice
K upomínce všech příslušníků obce Držovic založena tato pamětní kniha
nařízením okresní politické správy v Prostějově dne 25. září 1923
(provádění zákona o pamětních knihách). Vzhledem ku hořeuvedenému nařízení
ukládá se panu starostovi obce by v dohodě s obecním výborem a správou
školy se o založení a sepsáni pamětní knihy postaral, a že se tak stalo,
zprávu sem podal Okr hejtman: Studnař.
Za starosty obce Aloise Přikryla, č.26, náměstka Vladimíra Pitely č.58,
radního Aloise Studeného, č.56, Stanislava Ševčíka, č.90, Františka
Přikryla č.41, Ondřeje Hromady, č.91, člena výboru Bohumila Zabloudila č.5,
Vincence Dostála č.81, Františka Šindeláře č.64, Františka Hasala č.37,
Bohumila Pěšáka č.18, Jana Kopečného č.32, Antonína Koukala č.132, Martina
Sedláčka č.109, Josefa Vaculy č.105 Jana Vychodila č.100, Františka Skácela
č.99, Františka Černouška č.90, vesměs občanů z Držovic sepsal tuto pamětní
knihu na jejich žádost Karel Kyselý nadučitei v.v.
Rozhlédneme-li se po milé naší vlasti a procestuje me-li ji od severu k
jihu, od východu k západu, přijdeme ku památným budovám, pomníkům,
monumentálním kostelům, rozličným obdivuhodným výtvorům lidské práce,
věkovitým stromům, upraveným břehům řek atd. V tom všem zobrazuje se nám
bystrost lidského ducha, která svědči o bádání a jeho pokroku.
Všimneme si například, jak pokrok učinili lidstvo v osvětlování příbytků.
Naší staří předkové opatrovali si světlo třením práchnivého dřeva o dřevo,
to bylo jejich první svítivo. Následovala pak louč z bukového dřeva. Nato
zaveden olej z konopného semene (semenec), který se naléval do lampy s
knotem. Současně zavedeny svíčky lojové s provlečením knotku. V roce 1850
zavedeny svíčky voskové, stearinové a parafinové. Následoval pak skalní
olej čili petrolej. Již 1825 uvedeno v chod několik velikých plynáren v
Anglii. Týž pokus proveden také ve Francii. Následujícím na to vynálezem
elektrické žárovky vyvolán vážný nepřítel světla plynovému, proto jali se
plynárenští chemikové horlivě pátrati po prostředku, jímž by zvýšili
svítivost plynu což se v roce 1885 podařilo Anerovi vynálezem známých
Anerových hořáků. Nad tuto novinku ještě nejdokonalejší je nedlouho potom
vynalezené světlo acetilenové, svým složením světlu slunečnímu nejbližší.
Že vedle přednosti elektřiny, plynu a acetilenu udrželo se také světlo
petrolejové, lze odůvodniti jen poměrnou jeho snadnou přenosností lamp.

