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D ne 15.6.2005

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech se rozhoduje o důležitých věcech pro naši obec. Především všestranně bojujeme za
zachování katastrálního území Držovic tak, jak bylo v době konání referenda.
Každému ze zastupitelů města byl předán osobní dopis, ve kterém upozorňujeme na obcházení
zákona a porušení zákona o referendu. Současně byl podán na Krajský úřad v Olomouci podnět k zahájení
řízení o zrušení usnesení schůze zastupitelstva města Prostějova, týkající se posunutí hranice Držovic.
Přes kroky zastupitelstva se k dnešnímu dni katastr Držovic nezměnil.
Dne 31.5.2005 v úterý proběhla další veřejná schůze občanů Držovic .Schůze se zúčastnilo zhruba
130 občanů. Navíc byla tentokrát našim hostem i p.Mgr.Hamplová a schůze měla skvělou atmosféru.
Občané schůzi zhodnotili jako velmi dobrou a přínosnou.
V této souvislosti se konala dne 6.6.2005 v Držovicích v prostorách hasičské zbrojnice tisková
konference za účasti zástupců OSD, p. Mgr Hamplové a zástupců medií - rozhlasu, ČT 1, MF DNES, PV
TÝDEN, PRÁVO, ČTK. Všem přítomným byl předán soubor veškeré dokumentace, aby byla veřejnost
informována o dění v Prostějově a v místní části Držovice. Současně byli informováni písemně i Min. vnitra
ČR , Krajský úřad v Olomouci , poslanci a senátoři, ředitel a hejtman Olomouckého kraje. Také byl zaslán
dopis generálnímu řediteli Tesco pro ČR do Prahy a řediteli Tesco tady v Držovicích.
Učinili jsme podle zákona vše pro zachování našeho historického katastrálního území, a tedy budoucích
příjmů z této průmyslové zóny pro samostatnou obec Držovice.
V těchto dnech se intenzivně připravují i podklady pro rozdělení majetku. Zastupitelstvo města
Prostějova podalo začátkem roku návrh na rozdělení majetku na Krajský úřad v Olomouci. Tento návrh byl
vrácen k přepracování a doplnění s náhradním termínem do 30.6.2005. I my pracujeme na samostatném
návrhu, abychom byli připraveni na případná jednání na KÚ v Olomouci. Věříme, že nakonec bude majetek
spravedlivě rozdělen vzájemnou dohodou města Prostějova a budoucí obcí Držovice.
V souvislosti s osamostatněním Držovic a vznikem nové obce se množí dotazy občanů na změnu
adresy a s tím spojenou výměnou občanských průkazů. Jak bylo zjištěno, podle zákona, není pro občany
povinnost mít v občanském průkazu již uvedeno místo trvalého bydliště, a proto nebude nutná jejich
výměna. Pro budoucí obec je ale velmi důležité, aby všichni občané, kteří bydlí v Držovicích byli také
nahlášeni k trvalému pobytu. Podle počtu obyvatel - trvale hlášených, se odvíjí finanční příjem obce ,ale
také možnost volit nebo být volen do zastupitelstva obce.
Chceme všem občanům Držovic připomenout, že Občanské sdružení bylo a je stále otevřeno všem
Vám, kteří cítíte, že máte co nabídnout spoluobčanům a chcete pro Držovice to nejlepší. Sdružení není
žádná uzavřená společnost jedinců, kteří se chtějí zviditelnit. Jsme aktivní sdružení pracující zdarma ve
svém volném čase už od podzimu roku 2003 a přicházejí mezi nás další, kteří nám všem velmi pomáhají.
Vytvoření nové obce není jednoduché a vyžaduje práci celého týmu. Výsledek referenda „ANO budeme
samostatní“, je jenom začátkem – ale tímto práce neskončila. Jde o práci náročnou a velmi
zodpovědnou.Vždy musíme být o krok dva napřed před vývojem situace a vědět, jak a kam směřovat.
Mezi námi občany Držovic jsou velmi schopní a skvělí lidé .Proto Vás chceme oslovit: “Přijďte mezi
nás Vy všichni, kterým záleží na Držovicích.“ A taky chceme vyzvat ty občany, kteří ať z jakéhokoliv důvodu
vidí sdružení jako špatnou věc. Tento názor může vzniknout jen pokud člověk nemá správné informace. A
proto přijďte se mezi nás podívat a třeba nám poradit, pomoci. Každý z nás je v něčem šikovný a nápadům
či aktivitě se fandí.Máme každé úterý v 18.30 hod. pravidelné pracovní schůzky na „hasičce“.
Pozvánka
Dne 25.6.2005 v sobotu od 13,00 do 18.00 hodin se bude konat na hřišti v Držovicích "Dětský
den". Pořadatelé akce jsou SDH Držovice, TJ Sokol Držovice, ČSCH Držovice a Občanské sdružení
Držovice. Všichni společně jsme pro děti připravili spoustu her a soutěží.Budou zde zdarma atrakce pro děti
– klouzačka,skákadlo a zajímavý program jako je prohlídka vojenské a hasičské techniky. Bude tu cukrová
vata,ledová tříšť,balónky,občerstvení.
Všechny děti i rodiče z Držovic a okolí srdečně zveme. Také nám přislíbili svou účast senátor
p.Kolář,náměstkyně kraje p.Chalánková nebo europoslankyně Bobošíková. Teď si jen můžeme přát hezké
počasí a sluníčko.
Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat všem sponzorům a firmám, kteří přispěli na tuto akci pro děti.
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