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Vážení spoluobčané,
v předchozím červnovém mimořádném Držovickém zpravodaji č.3, jste
kromě informací o činnosti OSD a informací dotýkajících se ekonomických aspektů držovického
území, obdrželi i průzkumný list s některými otázkami bezprostředně ovlivňujícími život v
Držovicích. Z téměř 91% vrácených průzkumných listů je patrné, že Vám není život v
Držovicích lhostejný. Členové OSD chápou výsledky průzkumu jako Vaši aktivní podporu v
jejich činnosti ve prospěch Držovic a slibují, že podle svých možností učiní vše, aby Vaše
očekávání nezklamali. Současně Vám pro účinnější prosazování Vašich potřeb a námětů nabízí
vstup do řad členů občanského sdružení. Touto cestou také děkujeme všem dárcům za finanční
a materiální podporu bez které by byla Vaše informovanost o práci OSD mnohem složitější. V
návaznosti na provedený průzkum považuje OSD za svou povinnost Vás informovat o jeho
výsledcích.
V rámci „Mimořádného Držovického zpravodaje č.3“ bylo rozneseno 418 průzkumových
lístů. Ke dni uzávěrky průzkumu bylo vyplněno a vráceno 379 listů, což představuje 90,67%.
Nevráceno bylo 9,33% (39) listů. Při porovnání tohoto zájmu s jinými názorovými akcemi
(např. Volbami), je tento zájem potěšující. Odpovědi na jednotlivé otázky jsou shrnuty do
následující tabulky. Procentuální vyjádření je vztaženo k počtu vrácených průzkumových listů.
Číslo
otázky

Otázka

Odpověď
ano

ne

nevím

Počet

%

Počet

%

Počet

%

1

Jste spokojeni jak městský úřad Prostějov řeší
problémy Držovic ?

1

0,26

372

98,25

6

1,58

2

Jste spokojeni s investicemi plynoucími z městského
rozpočtu do Držovic ?

5

1,32

363

95,78

11

2,9

3

Domníváte se, že je nutno investovat více do rozvoje
Držovic ?

347

91,56

16

4,22

16

4,22

5

Myslíte si, že jedním z řešení je osamostatnění se
Držovic ?

345

91,02

22

5,8

12

3,17

Tab.1
Otázka č.4 „Jak dlouho chcete ještě čekat než začne svoje sliby město plnit“ byla
specifická, a výsledkem byly následující počty odpovědí:
méně než jeden rok
1 rok
5 a více let
ponecháno bez odpovědi

-

27 respondentů (7,12%)
275 respondentů (72,56%)
21 respondentů (5,54%)
56 respondentů (14,78%)

Z uvedených výsledků průzkumu je zřejmé, že téměř všichni dotázaní nejsou s řešením
a investicemi plynoucími z městského rozpočtu do Držovic spokojeni. Téměř 91% respondentů

akceptuje řešení vedoucí k osamostatnění Držovic. Z tohoto zjištění vyplynula aktivita členů
OSD kteří pro získání zkušeností při osamostatňování, navštívili obec Ladnou na Břeclavsku.
Zde byli velmi srdečně přijati členy místního občanského sdružení. Problémy se kterými se tato
obec po mnoho let potýkala ve vztahu s centrem řízení v Břeclavě byly a jsou v mnohém
podobné problémům, které nás denně tíží zde v Držovicích. Návštěva v Ladné byla pro členy
OSD velkým přínosem, povzbuzením a inspirací. Stejně tak praktickým potvrzením, že při
dobře zaměřeném usilí a aktivitě velké části místních občanů lze dosáhnout splnění
předsevzatých cílů mnohem efektivněji a průhledněji než při přehlížejícím paternalistickém
přístupu velkých radnic, se zkostnatělým byrokratickým aparátem, vidících jen svoje sobecké
osobní, stranické či mocenské zájmy.
K otázce probíhajících jednání s orgány města PV, lze konstatovat, že po soustavných
urgencích na různých stupních městských orgánů, bylo zahájeno řešení některých drobných
(dílčích, kosmetických) akcí v minulosti občany Držovic často po městě požadovaných. Písemné
odpovědi na stížnosti a podněty jsou však stále řešeny velmi zdlouhavě a zhusta nic
neříkajícím způsobem, město k ničemu nezavazující, nebo metodou aby se vlk nažral a koza
zůstala celá.

Závěr:
Na základě výsledků průzkumu budou aktivisté OSD v průběhu měsíce
července letošního roku organizovat podpisovou akci k vypsání místního referenda k
odloučení místní části Držovice od města Prostějova a následného osamostatnění
obce s vlastní, na městě nezávislou samosprávou.
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