DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ

červenec 2008

Vážení spoluobčané,
V těchto prázdninových dnech bychom Vás chtěli informovat o činnosti Občanského sdruţení
Drţovice.

*
Dne 28.6.2008 proběhlo „U Floriánka“ tradiční setkání u příleţitosti 2. výročí
samostatnosti naší obce. Sdruţení iniciovalo osamostatnění naší obce a je v pořádku, kdyţ
si tuto skutečnost připomínáme přátelským setkáním občanů Drţovic.
Je třeba při této příleţitosti poděkovat všem sponzorům, kteří se spolupodíleli na konání
této akce. Moc si váţíme Vaší podpory. Současně patří poděkování našim „hasičům“ za
zajištění poţární bezpečnosti .

*
Zástupci sdruţení spolu s obyvateli části Drţovic, U Cihelny, se sešli s panem
Očenáškem, provozovatelem dobývacího prostoru.
Novodobé problémy se datují od roku 2006. Občané Drţovic - části U Cihelny, Fibichova
a Olomoucká si stěţují na neustálou prašnost v rámci provozu rekultivace hliniště cihelny.
To znamená zaváţení tohoto objektu sádrovcem z chemičky v Přerově, popřípadě
popílkem z tepláren. Tím, ţe nákladní auta ve velkém najíţdí a vyjíţdí z areálu, rozváţí
zbytky hlíny a prachu nejen v cihelně, ale i ve jmenovaných ulicích. Vítr se pak postará,
aby se tento prach roznesl po celé obci.
Občané se jiţ několikrát sešli s panem Očenáškem pří ústním jednání. Dne 17.7.2008 se
podařilo dojednat písemně poţadavky na dodrţování provozního řádu v prostoru cihelny,
zaváţky a rekultivace.
Občané doufají, ţe se podaří konečně tento problém dořešit k oboustranné spokojenosti.
Jde přece o naše ţivotní prostředí a naše zdraví (prach vysušuje nosní a krční sliznice,
zvyšuje problémy astmatiků a vyvolává dráţdivý kašel).

*
Obrátil se na nás občan Drţovic s dotazem na placení poplatku ze psů u důchodců a
tělesně postiţených.
V této problematice odkazujeme na Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním
poplatku ze psů čl. 5 – osvobození a úlevy.
Od poplatku se osvobozují:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těţkým zdravotním postiţením, kterým byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů, určených k doprovodu osob, uvedených v písm. a)

c) osoba provozující útulek, zřízený obcí pro opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
povinnost drţení a pouţívání psa zvláštní právní předpis.
Je škoda, ţe sleva na tomto poplatku se netýká občanů, pobírajících starobní důchod,
protoţe se jedná o skupinu lidí, kterým je pes někdy jediným přítelem ve stáří a finančních
prostředků navíc se jim nedostává.

*
Akce sdruţení
Protoţe není v naší obci odpovídající sál na konání společenských a kulturních akcí, snaţí
se naše sdruţení organizovat alespoň v omezeném měřítku zábavy v „Restauraci u Johnů“.
Byly pořádány většinou u příleţitosti různých svátků („Kateřinská“, „Štěpánská“,
„Drţovický bál“, „Pomlázková“,“Hodová“, apod). Budeme se snaţit nadále pořádat tyto
zábavy, protoţe jsme přesvědčeni, ţe je dobře, kdyţ se lidé schází k přátelskému posezení.

*
Upozorňujeme občany, ţe dnem 17.7.2008 je v provozu „DRŢOVICKÁ PÁLENICE“.
Zájemci o pálení se mohou objednávat u p. Sedláčka.
Pokud máte zájem přijít mezi nás, pravidelně se scházíme kaţdé úterý ve 20,00 hodin
v Restauraci U Johnů. Budete vítáni.
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