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Vážení spoluobčané,
v těchto dnech se rozhoduje o novele zákona, který je pro nás důležitý jako pro nově
vznikající samostatnou obec Držovice . Zákon je nyní k podpisu u presidenta ČR, což je
poslední krok ve schvalování.
Pokud se tak stane v nejbližších dnech a zákon nebude vrácen, dnem 1.7.2006 se staneme
obcí Držovice, ale prozatím pod správou Krajského úřadu v Olomouci. Ten také rozhodne o
konání voleb do zastupitelstva.
• Jelikož je téma voleb pro občany předmětem častých dotazů, chtěli bychom Vás
informovat o průběhu volebního období. Před samotnými volbami je zahájena volební
kampaň, do které se mohou přihlásit různé strany i nezávislí kandidáti.
Občanské sdružení Držovice oslovilo všechny organizace – Sbor dobrovolných hasičů
Držovice, Sokol Držovice, Svaz zahrádkářů Držovice, Svaz chovatelů Držovice s tím, aby
navrhli zástupce ze svých řad do voleb na společné kandidátky s OSD tak, aby měli v radě
obce všichni zastoupení.
Z každé kandidátky postoupí dle získaných procent hlasů osoby, které pak budou v radě obce.
Rada obce může mít až 15 členů a ti si pak ze svého středu zvolí starostu.
•

Na internetových stránkách OSD je v plném znění uveřejněn dopis p. Kolečkářové i
odpověď na tento dopis. Pokud nemají všichni občané k dispozici internet, uvedené
písemnosti zveřejňujeme touto cestou:
Z dopisu p. Kolečkářové:
„Vážení členové výboru OSD. Neboť jsem nyní velmi časově vytížená a mám mnoho dalších
povinností, dočasně přerušuji spolupráci v OSD jak jsem již sdělila v prvním dopise. Věřím,
že mne pochopíte.
….. prosím, aby jste zveřejnili mé rozhodnutí našim spoluobčanům, aby se na mne jako na
aktivní členku OSD neobraceli. ..“
Odpověď OSD:
„Vážená paní Kolečkářová, obdrželi jsme Váš dopis ze dne 25.3.2006 o Vašem dočasném
přerušení spolupráce s OSD a sdělujeme Vám, že dle stanov sdružení ve funkci
místopředsedy toto není možné. Bereme tedy na vědomí, že nadále zůstáváte řadovým členem
sdružení a vzdáváte se funkce místopředsedy. Na této funkci není možné mít jen
administrativní osobu, která není se sdružením v kontaktu a pro sdružení nepracuje.
Současně Vám děkujeme na Vaši nabídku pomocné ruky do budoucna a jsme s pozdravem
OSD.“
Paní Kolečkářová byla 2x vyzvána, aby se vyjádřila a vysvětlila dočasné přerušení činnosti.
Byla pozvána i na jednání schůze OSD. Vydaný tisk považujeme za žádost o ukončení
činnosti dle čl. 5 odst.1 písm. a). Dnem 9.5.2006 bylo na schůzi ukončeno členství p.
Kolečkářové v OSD.
• V posledních dnech obdrželi občané Držovic do schránek leták „Držovice č. 1“.
Pokud by se k tomuto mělo OSD vyjádřit tak, jak občané očekávají, citujeme z tohoto letáku:
„Byly jsme rovněž osloveny s nabídkou kandidovat i v červnových volbách do poslanecké
sněmovny parlamentu České republiky za Hnutí nezávislých (HN) za Olomoucký kraj.
Volební lídr Olomouckého kraje Mgr. Jana Hamplová.“

O co tady zřejmě jde ?
Celá práce v Občanském sdružení Držovice dělá dojem, že to byla příprava a chystání
stupínku kariery po zádech jiných, po zádech občanů Držovic a samostatné obce. Zviditelnit
se na pravých místech, a to těch nejvyšších – poslanecká sněmovna, Brusel, jak komentovali
někteří občané Držovic. Potřebují Držovice representanty v poslanecké sněmovně a nebo
občany, kteří mravenčí a poctivou prací připravují samostatnost obce. Připravují společně
podklady pro obec budoucí. Uvědomme si totiž, že „rozběhnout“ novou obec nebude jen tak.
To znamená z ničeho postavit dům ! To nebude sednout si do teplého hnízdečka . Tady nebude
třeba zviditelňujících se lidí, ale pracantů a dříčů! Soukromé jízdy do Prahy bez účasti členů
OSD signalizují zřejmě ony stupňující se názorové neshody.
Občanské sdružení Držovice je zákonem stanovené sdružení, její stanovy jsou odsouhlaseny
Ministerstvem vnitra ČR v Praze. Jsou platné pro všechny členy občanského sdružení a tedy
se jimi musí všichni řídit.
Ke komentáři „Co se děje nyní v Držovicích a kolem nás?“
- Občanské sdružení Držovice může doložit radnicí potvrzených 39 ks kopií stížností, které
byly podány na stav silnic, chodníků, vedení elektřiny, opravy, úklidy, apod. Vše bylo
projednáno osobně se starostou města Prostějova Ing. Janem Tesařem. V současné době
jednáme o řešení problémů s jednotlivými odbory radnice.
- Povodí Moravy – říčka Romže ?
Jistě si občané Držovic pamatují na výkopové práce, které probíhaly na této říčce pod mostem
na Olomoucké ulici, kdy se na poslední chvíli Občanskému sdružení Držovice podařilo
zajistit vyčištění od nánosu bahna. Držovice by opět zažily povodeň, jako v loňském roce.
Ostatní nemá smysl komentovat, co vše Občanské sdružení Držovice vykonalo. Odpadlíci a
prospěcháři vždy budou. Občané musí počítat s tím, že s blížícími se volbami bude přibývat
zviditelňujících se lidí.Vždyť se blížíme k samostatnosti, tak se nemůže nikomu nic stát, tak
proč do toho nejít!
• Dne 9.5.2006 proběhla v Držovicích schůzka zástupce Povodí Moravy p. Zedníčka a
odboru životního prostředí za účelem osobní kontroly a vyčíslení škod letošní velké
vody. S výsledky tohoto jednání bude OSD písemně informováno a budou na
stránkách OSD.
• Na žádost pana ing. Špalta se v současné době jedná o zvýšení břehů Českého potoka.
Odbor životního prostředí nemá námitek.
Několikráte jsme byli upozorněni p. Kolečkářovou na schůzi OSD , že nyní už jde o tvrdý boj
ve vysoké politice a ten, kdo na to nemá, měl by odejít.
S tímto názorem jsme nesouhlasili a nesouhlasíme ani nyní. Samostatnost obce Držovice
nevidíme v tvrdém boji o funkce ve vysoké politice, tam se naše problémy nevyřeší, ale
v intenzivní mravenčí práci pro spokojenost nás všech a proto také Občanské sdružení
Držovice vzniklo. Za celou dobu práce tohoto sdružení šlo především a jen o kolektivní
snažení řadových občanů – nadšenců za lepší Držovice, kteří tomu něco obětovali, a nešlo jen
o volný čas.
Kdo míří do vysoké politiky, tomu samozřejmě přejeme na jeho cestě hodně úspěchů !
Občanské sdružení Držovice
Prostějov 11.5.2006
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