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Vážení spoluobčané,
ve dnech 2O. a 21. října 2006 se konají v Držovicích po mnoha letech komunální volby do
zastupitelstva nově vzniklé obce. Jak je Vám jistě známo z úřední desky v obci, Občanské
sdružení Držovice sestavilo dvě kandidátní listiny „Za Držovice I.“ a „Za Držovice II.“
společně se zástupci místních Sokolů Držovice, Sboru dobrovolných hasičů Držovice, Svazu
zahrádkářů a chovatelů Držovice.
Všichni kandidáti byli představeni na veřejné schůzi, která se konala dne 9.10.2006
v prostorách školy za účasti správce obce Ing. Bořuty.
Jedná se o tyto osoby:
Za OSDVáňa Tomáš, Vysloužil Jaroslav, Kleveta Pavel, Studený Jaroslav, Klevetová
Eva, John Zdeněk, Vysloužilová Věra, Motáň Josef a Sedláčková Věra.
Sokol Držovice – Ejemová Andrea, Šindelář Radek
SDH Držovice - Peška Jiří
Zahrádkáři a chovatelé – Selinger Jindřich, Vaňharová Jitka, Kopečný Josef, Pešák Josef
Ostatní kandidáti z řad osobností Držovic – Pluskal Jiří, Ing. Lisický Rudolf
Z volebního programu, na kterém se všichni společně shodli uvádíme ty nejdůležitější:
-

ke stávající zástavbě zajištění odpovídajících přípojů plynu, vody a kanalizace
opravy a budování silnic a chodníků
zajištění společenského sálu pro obec
dbát na životní prostředí v obci
bezpečnost občanů na komunikacích v Držovicích – přechody pro chodce
pružné řešení požadavků občanů
podpora Mateřské školky v Držovicích – hřiště dle norem EU
dobudování druhé etapy rekonstrukce a úpravy hasičské zbrojnice
postupná rekonstrukce autobusových zastávek
obecní hřbitov – zlepšení prostředí, úprava a osvětlení
dobudování požárních hydrantů – požární bezpečnost
pomník padlých – k 80. výročí oprava pomníku a okolí
oprava kříže u kaple
podpora spolků v Držovicích
podpora sportu
podpora seniorů – zřízení pečovatelské služby, do budoucna výstavba pečovatelského
domu
rozvoj bydlení, podpora nové zástavby v obci
podpora rozšíření průmyslové zóny a tím vzniku prac. příležitostí pro místní občany
v neposlední řadě vyrovnaný rozpočet a nezadluženost obce – naplňování fondu
rezerv.
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Z dlouhodobého programu:
- pro úsporu fin. prostředků v rozpočtu obce, zajišťování údržby a komunálních služeb
v obci vlastními silami.
- zvýšení zaměstnanosti občanů v obci.
- dodržování norem občanského soužití.
- funkční rozhlas po celé obci – vybudování informačního systému.
- autobusová doprava – vyhovující většině občanů. Dotace jízdného z rozpočtu obce pro
školáky základní školy.
- komunální odpad – maximální dotace z rozpočtu obce.
- zrušení nadbytečných vyhlášek a poplatků.
Je nutno připomenout, že OSD od svého vzniku intenzivně pracovalo pro obec a pro občany
Držovic. Bojovalo dle svých možností za nás všechny s přehlížením a zanedbáváním naší
obce. Po referendu v roce 2004 už naše obec dostávala jen to nejnutnější a nezbytné a byly
prováděny jen opravy havarijních stavů.
Jsme přesvědčeni, že nás čeká po volbách budoucnost lepší a že si budeme moci ze svých
prostředků vylepšovat své okolí ke spokojenosti všech, i když to samozřejmě nemůže být
hned . Nepůjde jen o snažení devíti zastupitelů obce, ale o přístup všech občanů Držovic. Je
nutno mít v čele obce osoby, které znáte, které se osvědčily a dlouhodobě pracují pro rozvoj a
kterým bude záležet na výsledku snažení celé obce.
Ve volbách do zastupitelstva obcí dojde k jedné změně a to, že všechny kandidátky jsou na
jedné volební listině. Je třeba se před volbou pečlivě seznámit s informacemi o způsobu
hlasování. V jedné obálce jsou i volební lístky pro volby do senátu. Každý volič obdrží ve
volební místnosti dvě obálky pro úpravy.
Zvolením si zastupitelstva a svého starosty v Držovicích na ustavující veřejné schůzi, končí
také činnost našeho správce obce Ing. Bořuty. I když byly možnosti rozhodování a pravomoci
správce omezeny, je třeba mu za činnost u nás poděkovat. Za to, že jednal jménem nás všech
na mnoha jednáních a připravoval pro nás půdu pro jednání o předání majetku, že trpělivě
vyslechl všechny naše občany, kteří se na něj obraceli. Poděkování nás všech mu také patří za
jednání nad rámec svých možností ve věci finančních prostředků na opravu kotelny Mateřské
školky v Držovicích.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám šťastnou ruku při volbách do zastupitelstva naší obce tak,
aby vedla ke zvolení těch nejlepších, kteří chtějí pracovat pro nás všechny.
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