Mimořádný Držovický zpravodaj č.3

Obsah zpravodaje:
1. vlastní zpráva OSD
2. informace a ekonomický rozbor Držovic
3. Průzkumový lístek – prosíme tento list odtrhnout a vyplnit, bude zpětně vybrán
Vážení spoluobčané
Byli bychom rádi, kdyby Vám toto mimořádné číslo zpravodaje pomohlo vyjasnit si
situaci, která již několik let trvá v části města Držovice, kde všichni bydlíme. Jde o informace a
výsledky z písemných či osobních jednání s vedoucími odborů města Prostějov, které jsme
získaly během třech uplynulých měsíců.
Naposled jsme se setkali na schůzce občanů Držovic 17.2.2004 ve škole SPŠ ul. S.N.P..
Kde se nám p. Starosta Tesař snažil vysvětlit – proč jsme už tolik let zcela opomíjenou
okrajovou částí města Prostějov, když město PV na Držovice dostává dle počtu obyvatel
daňový příjem necelých 11 milionů korun každý rok ze státního rozpočtu.
Ptáme se – Kde jsou tyto peníze!?
Dále nám p. Starosta sdělil, že se investovat do celého města PV bude i nadále, ale tyto
investice nebudou velké, protože město PV bude muset několik let splácet novou nemocnici.
Což pro nás jako okrajovou část města znamená setrvat v přehlížení po celou dobu než se
splatí dluh a kdo ví, co přijde potom. Přesto jsme trvali na tom, aby ještě tento rok Držovice
dostaly alespoň nějaké peníze. Podařily se nám domluvit i osobní schůzky v Držovicích s
vedoucími jednotlivých odborů města (např. Odbor životního prostředí, komunální služby,
městská policie, odbor dopravy).
Kde jsme konkrétně ukázali, co nás trápí, co zanedbávají, co neřeší a s čím potřebujeme
pomoci. (Tuto práci by měli přitom dělat sami). Tímto přístupem např. Odbor komunálních
služeb zjistil, že platí peníze technickým službám za něco, co zde služby dělají lajdácky nebo
léta vůbec. A to jsou nemalé finanční částky, které potom v rozpočtu města chybí. Při obchůzce
Držovicemi tito lidé, kteří nás mají na starosti a můžou věci měnit, viděli na vlastní oči naši
realitu a můžeme napsat, že byli vážně překvapeni zda jsou opravdu v Prostějově.
Neskrývali svůj údiv nad cihelnou, která se stává základnou pro smetiště a skládku neznámých
nebezpečných látek, popílku, kde jsou obrovské hromady odpadu vytvořené z asfaltu, živice,
zdechlin, které vytváří situaci obecného ohrožení.
Divili se nad stavem vozovek, chodníků, el. sítě, veřejného osvětlení, kanálů a příkop a nad
údržbou obecních pozemků. Připomínalo to výlet do minulosti.
Kdo nám odpověděl v termínu byl odbor komunálních služeb, který do nás investoval 2
tyčky a 2 cedulky na dětské hřiště. Na internetu nebo ve výboru OSD si můžete přečíst
všechny naše požadavky, stížnosti a názory, které jsme za nás občany Držovic nárokovali a
odpovědi na ně pokud z odborů vůbec přišly.
Na některé odpovědi ještě stále čekáme (lhůta ze zákona je 1 měsíc).
Žádost podaná městské policii
- dne 24.5.2004
- odpověď ještě nemáme
Žádost na odbor životního prostředí
- dne 27.5.2004
- odpověď nemáme
Žádost podaná na odbor komun. Služeb - dne 5.4.2004
- odpověď přišla dne 6.4.2004
Žádost na odbor dopravy
- dne 6.5.2004
- odpověď je neúplná a stále se
na ní čeká.
Žádost OSD o fin. příspěvek na výdaje
- dne 1.4.2004
- nebylo odpovězeno vůbec
Všechny podrobné informace najdete na internetové adrese www.drzovice.unas.cz
Bydlí tu s námi také lidé, kteří se nezištně starají o kulturní, duševní či sportovní vyžití nás
všech, neboť tu opravdu nemáme vůbec nic co se týká společenského a sportovního vyžití a

město se nás neptá – Jak se nám tu žije?
Aby nám fungovali hasiči – jejich aktivity pro děti i dospělé po celý rok nebo podají nám všem
vždy svou pomocnou ruku, když je potřebujeme.
TJ Sokol – např. trénuje naše děti ve fotbale.
Svaz chovatelů a svaz zahrádkářů – jejich výstavy, zájezdy, přednášky.
Źe mají Držovice svou historii, tu nám zde připomíná naše předešlá generace, která nám
občanům Držovic zanechala Držovickou Kapli, kapličku Sv. Flotiána a kapličku Sv. Anny (nyní
spadají pod správu města) a nemít ani zde obětavého člověka, tak by nám možná tyto
památky brzy spadly na hlavu. Aby mohlo vůbec všechno tohle existovat tak se musí občané
Držovic sami postarat a připomínat se městu. I sem by měla přicházet neustále finanční pomoc
z města. Alespoň touto formou všem těmto lidem děkujeme. Jde přece o náš společenský život
o naše tradice, jde o setkávání se mezi sebou, aby Držovice žily.
Jsme povinni Vám připomenout, že by mělo být ve Vašem vlastním zájmu vyjádřit se k situaci,
ktará nyní v Držovicích byla, je či bude !?
Jde o nás všechny, jak tu budeme žít my sami, naše děti či vnuci. Jde o naši bezpečnost, náš
majetek a klidný život na který máme ze zákona právo. Aby nám nic z toho nebylo upřeno,
znemožněno nebo znehodnoceno. A je to jen a jen na nás všech, jak se nyní k celé této
problematice postavíme. Zatím nemáme žádnou jistotu, že v cihelně nebude nebezpečná
skládka odpadů, když už teď tam máme smetiště, které je na kopci – což ohrožuje nás lidi
bydlící dole, spodní vody, že tu nevznikne tlesknutím ruky utečenecký tábor, když už tu máme
ul. Svadůvky, že nedojde ke krácení katastru Držovic atd.
Informace a ekenomický rozbor Držovice
Nyní několik zajímavých informací:
– Počet obyvatel Držovic je 1234
– Počet oprávněných voličů 1011
– Počet dětí 200
– Popisných čísel domů je 456
Městu Prostějov se vůbec nelíbí myšlenka osamostatnění Držovic. Neboť se město připraví o
finance. Ale přitom se u nás vůbec nestará. Když nic Držovice neříkají jsme podle nich
spokojeni a když se ozveme, tak nejsou peníze a co pro nás mají jsou už několik let pouhé
sliby.
Nyní zkuste s námi počítat......
Město Prostějov za posledních 14 let investovalo do Držovic zhruba 650 tisíc Kč/rok. To je 9,1
mil. Kč. Kdyby byla obec samostatná 14 let, tak by Držovice mohly investovat zhruba cca 70
mil. Kč, při ročních rezervách 300 až 500 tisíc Kč. Rozdíl kolem 60-ti milionů použilo město
Prostějov na investice mimo Držovice. Několikrát předlážděné náměstí, v určitých ulicích
generálně opravené silnice nebo pravidelné proplachování kanalizace atd.
Daňový příjem od státu dle počtu obyvatel je na Držovice necelých 11 mil.Kč.
Pokud vezmeme tento příjem 11 mil.Kč a odečteme 5 mil.Kč na běžný provoz obce
naší velikosti zůstalo by obci 6 mil.Kč na investice každý rok.
– Jen pro Vaši představu – za 6mil.Kč by byl v Držovicích každý rok vybudován 1km
nové vozovky (1m čtvereční stojí zhruba 1000 Kč – včetně obrubníků, vybagrování,
odvoz a přivezení materiálu, práce = důkladná generálka vozovky, pozn. bez
hloubkové kanalizace).
–
–

Zde jsou předpokládané výsledky hospodaření samostatné obce Držovice za rok.
Příjmy obce:
Výdaje obce:
Investice do obce:

11 mil.Kč
5 mil.Kč
6 mil.Kč

Výdaje tvoří například:
Běžná údržba, opravy komunikací a kanalizace, svoz odpoadků, MHD, provoz školky, příspěvky
místním organizacím, na provoz kanceláře starosty, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, ochrana
majetku a bezpečnost občanů atd.

Každý rok nebo postupně by se dalo opravit nebo vybudovat několik věcí podle důležitosti:
– hloubková kanalizace v ulicích, kde není vůbec nebo její propojení
– generálka vozovek v ulicích
– oprava a vybudování chodníků
– dodělat nebo modernizovat veřejné osvětlení
– zmodernizovat přívody el.napětí do domů
– zkrášlit ulice zelení
– oživit společenský život
Bydlíme v části města která by byla na tom ekonomicky dobře.
Kdo z Vás má možnost vidět, porovnat v jakém stavu jsou nyní okolní obce třeba jen za 10 let?
A jsou i menší obce, daleko od větších měst a daří se jim dobře.
Ano město straší občany, že přijdeme o svoz odpadků, MHD. Jen pro vaši představu – po
zjištění informací by poplatky za svoz odpoadků byly ještě nižší, protože doplácíme na město,
kde se vyváží 2x týdně – tento systém je tak nastaven. O MHD se stará a příspěvek na ni
poskytuje Krajský úřad.
Také Vám chceme sdělit, že budou jednotlivě rozmístěny nástěnky OSD v Držovicích pro vaši
veškerou informovanost, společenské dění. Na tyto nástěnky nám město Prostějov nedalo
žádný příspěvek. Vítáme tímto Vaši jakoukoliv spolupráci ať pomoc finanční či jinou. Kdo by
rád finančně přispěl můžete se obrátit na p. Klevetovou ul. Svadůvky č.19 naši pokladní.
Děkujeme.
Členové výboru OSD – kontakty na člena výboru najdete na již uvedené internetové adrese
nebo:
Kolečkářová B.
ul. Tichá č.6 Držovice
Váňa T.
ul. Olomoucká č.269 Držovice
Na závěr je potřeba říct, že situace nebude nikdy, ale opravdu nikdy dobrá. Ba naopak. A
nejsou to jen Držovice, které patří mezi okrajové části města, ale i další v republice. A tyto
okrajové části budou vždy patřit mezi zanedbávané i když se budou snažit a právem dožadovat
o peníze. Ale pořád to bude ten okraj města kam se opravdu nikdy investovat nebude, tak jak
by si občané přáli. Ale budou vždy jen prosebníci v dlouhé řadě, které vždy předběhne nějaká
důležitější investice.
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