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Vážení spoluobčané,
končí doba prázdninová, doba odpočinku a dovolených pro většinu našich spoluobčanů. I
přes toto zdánlivě klidné období se pravidelně každé úterý scházeli členové Občanského
sdružení Držovice. Chtěli bychom Vás informovat o všem aktuálním a důležitém pro naši
budoucí obec, co se v tuto dobu projednávalo a řešilo.

V této době se rozhodovalo o zachování stávající hranice katastrálního území Držovice
tak, jak bylo v době konání referenda. Jelikož v první fázi aktivity zástupců města neprošly,
neboť byly v rozporu se zákonem, byli opět osloveni majitelé pozemků a firem v
průmyslové zóne na území Držovic, aby sami podali žádosti o posunutí hranice s tím, že
se chtějí připojit k městu. Tyto žádosti byly podány na Katastrální úřad v Prostějově a jako
účastníci tohoto řízení jsme byli informováni vedením úřadu o tom, že žádosti budou
projednány v prodlouženém termínu a to do 23.8.2005. Dne 19.8.2005 jsme byli písemně
informováni z Krajského katastrálního úřadu v Olomouci, že byly žádosti zamítnuty a
stávající území Držovic bude zachováno. Bylo rozhodnuto spravedlivě a zvítězil zdravý
rozum.

Dále se v tuto dobu řešila i problematika Cihelny Držovice, protože na základě
upozornění občanů bylo zjištěno, že se do prostor cihelny naváží denně desítkami
nákladních aut odpad. Byla proto podána stížnost na Báňský úřad v Brně s tím, že
nemůžeme souhlasit, aby v těchto prostorách vznikala skládka a ničila životní prostředí
občanů Držovic. Vždyť se mělo jednat dle povolení jen o dobývací prostor pro výrobu cihel.
Dle odboru životního prostředí se jedná jen o meziodeponii, to je dočasnou skládku, ale už
nikdo nezjistí, kdy bude tato dočasná skládka přemístěna jinam.
V souvislosti s cihelnou bylo dále zjištěno, že dne 6.6.2005 vyzval odbor správy majetku
města Prostějova manžele Tolarovy, jako spoluvlastníky cihelny, zda by měli zájem o koupi
dalších pozemků, přilehlých k cihelně, a to pozemek u Floriánka a cestu podél cihelny.
Manželé Tolarovi si tuto žádost podali. S tímto jednáním na základě výzvy radnice,
nemůžeme rovněž souhlasit, aby byly Držovice poškozovány. A proto byly podány
další stížnosti, jak na Městský úřad v Prostějově, tak i Krajský úřad v Olomouci a Báňský
úřad v Brně. O této problematice se nadále jedná.

V těchto dnech se usilovně pracovalo na dokončení několikaměsíční intenzivní práce na
návrhu rozdělení majetku obce. V únoru jsme byli informováni, že byl podán návrh na
rozdělení majetku zástupci města, ale tento návrh byl vrácen k doplnění a přepracování s
termínem odevzdání na Krajský úřad v Olomouci do 30.6.2005. Protože jsme nebyli jako
účastníci tohoto řízení přizvání k projednávání návrhu, připravovali jsme návrh za
Občasnské sdružení Držovice, který byl odevzdán dne 1.7.2005.

Město Prostějov nás za účastníky řízení neuznalo, i když mu to zákon ukládá. Krajský úřad
v Olomouci nás jako účastníky řízení pozval k nahlédnutí do návrhu města. Bylo zjištěno,
že je totožný s návrhem naším, jen v některých oddílech se lišil a to finanční náhradou za
akcie (město má akcie v 6 společnostech, přiznalo jen VaK Prostějov) a náhradou za
neprovedené opravy a úpravy na základě stížností občanů Držovic. Abychom byli
připraveni na možnou samostatnost již v roce 2006, po pečlivé konzultaci (Min. vnitra ČR,
Mgr Hamplová) jsme se rozhodli, že nevyužijeme svého práva k odvolání se proti návrhu
města na rozdělení majetku. Protože se bude majetek předávat po jednotlivých částech dle
předávacího protokolu, bude zde prostor pro jednání a úpravy.

V měsíci červenci bylo také zjištěno, že se bude rušit POŠTA v Držovicích a bude
přemístěna do obchodního centra vedle Tesca. Na tuto skutečnost jsme reagovali žádostí
na odbor správy majetku města, aby byly tyto prostory ponechány prozatím pro potřeby
Občanského sdružení Držovice a následně po osamostatnění pro potřeby budoucího
Obecního úřadu v Držovicích. Prozatím jsme neobdrželi odpověď, ale budeme Vás
informovat ve vydání příštího zpravodaje.

Držovický Háj - na odbor správy majetku města a na odbor koncepce a rozvoje města
Prostějova se podala žádost, aby byly pozastaveny jakékoliv kroky, vedoucí ke změně jak
katastru, tak územního plánu včetně biokoridoru. V této věci nadále jednáme.

Je zřejmé, že nám naše osamostatnění rozhodně nikdo neulehčí, ba naopak se setkáváme
s jednáním, které se neslučuje s etikou čestného občana a veřejného činitele. Snad nám
vyjdou vstříc alespoň naši poslanci, kteří v současné době projednávají změnu zákona o
obcích, dle které by se mohly Držovice osamostatnit již od 1.1.2006.

Dne 25.6.2005 se konal na hřišti v Držovicích "Dětský den".
Pořadatelem této akce byl Sbor dobrovolných hasičů Držovice, TJ Sokol Držovice, Český
svaz chovatelů Držovice a Občanské sdružení Držovice.
Na programu bylo hlavně pobavení, hry a soutěže pro děti jak z Držovic, tak i okolí.
Účastnilo se přes 150 dětí, které soutěžily ve více jak 10 disciplinách. Odměnou jim byly
dárkové balíčky, perníkové medaile a občerstvení - párek v rohlíku.
Jak dětem, tak i dospělým byla předvedena ukázka zásahu místních hasičů při požáru
auta, dále ukázka výcviku psů od kynologického klubu, seskok parašutistů do prostor
hřiště, byl předveden tank, o který byl velký zájem. Pro děti byl zajištěn nafukovací skákací
hrad, bohatá tombola a občerstvení pro všechny přítomné. Tato akce byla velmi úspěšná a
pro všechny děti jak z Držovic, tak okolí zážitkem a pobavením až do veřera, kdy byl
přivezen létající balon. Když večer po horkém dni přišla nečekaně bouřka, všichni občané
z Držovic pomáhali balon smotat, aby se nepoškodil a postarali se tak o opravdu
adrenalinovou tečku za touto společnou akcí.
Je nutno poděkovat SDH Držovice za přípravu a organizaci tohoto dne, osobně pak
patří poděkování panu Tomáši Doleželovi za hladký průběh a zajištění předváděné
techniky.
Touto cestou pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak i
věcnými dary a také všem dobrovolníkům z řad občanů Držovic, kteří se starali o
průběh her a soutěží pro děti. Současně děkujeme i Krajskému úřadu v Olomouci,
který taktéž přispěl finanční částkou.
Na této akci se ukázalo, že se lidé dokáží sejít na společné akci a že nejsou tak nevšímaví,
jak by se na první pohled zdálo. Dali se dohromady a uspořádali pěkný den jak pro děti, tak
pro všechny spoluobčany Držovic.

-

Léto pomalu končí a konec prázdnin je za dveřmi. A tak chceme společně popřát všem
našim dětem - především našim prvňáčkům, ale i Vám žákům a studentům hodně štěstí a
úspěchů do nového školního roku, aby se Vám ve škole dařilo.
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