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Vážení spoluobčané,
na podzim loňského roku vedení města, i přes naše protesty a petici, vyřešilo svůj
problém s vystěhováním posledních romských občanů z lokality U svaté Anny, po předchozích ne
zrovna korektních snahách tyto občany umístit v jiných obcích, kdy některé z těchto obcí toto
rázně odmítly, rozhodlo o umístění těchto osob do sousedství již v předcházejícím roce sem
přemístěné problémové rodiny. Po mnoha létech arogantního mocenského přehlížení potřeb
nejen Držovic, ale i dalších okrajových částí města jeho vedoucími představiteli, to byla ta
poslední kapka, která iniciovala vznik občanského sdružení. Na zakládající schůzce tohoto
sdružení však bylo jeho zakladateli doporučeno dát vedení města půlroční lhůtu ke změně postojů
a možnost k nápravě alespoň těch nejkřiklavějších problémů. Funkcionáři města však tuto
příležitost nevyužili, mnohé již v minulosti uplatňované požadavky občanů na odstranění závad,
často občany bezprostředně ohrožující, označovali v médiích za vydírání a nepravdivě informovali
o údajné výši investic do Držovic. Nenašel se bohužel jediný zastupitel, který by vyjádřil
pochybnost nad těmito údaji a uvedl je na pravou míru. Tímto přišlo městské zastupitelstvo o
morální kredit rozhodovat ve věcech veřejných o občanech v lokalitě Držovice. Proto ve druhé
polovině července letošního roku proběhla, na základě předchozího průzkumu, podpisová akce k
vypsání místního referenda ve věci osamostatnění se místní části Držovic od Prostějova v
rozsahu historického katastrálního území. Tato akce byla pro organizátory z řad členů OSD
rozsáhlá a časově značně náročná. I přes probíhající prázdninové a letní dovolenkové období,
kdy mnozí z Vás jste nebyli k zastižení, se organizátorům podařilo během jednoho týdne oslovit a
k podpisu získat z 1011 oprávněných voličů 589, což značně přesahuje k tomuto účelu zákonem
požadovaných 30 % voličů. V pátek 23. července byla žádost o vyhlášení místního referenda s
příslušnými 39. podpisovými archy předána zástupci OSD, prostřednictvím MěÚ v Prostějově,
vedoucím představitelům města. V návaznosti na opakované, občany iniciované medializování
přehlížejících a odmítavých postojů města k problémům Držovic i přesto, že některé
bezprostředně ohrožují bezpečnost osob zde žijících, a na které bylo ze strany občanů již mnoho
let poukazováno, ale zejména pak po podání žádosti o vyhlášení místního referenda, nastala ze
strany města nebývalá aktivita. Při hlubším pohledu se však tato jeví jako neprofesionální
kamufláž, pokus o líbivá gesta a aplikace metody, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
Ač se iniciátoři o místní referendum při její tvorbě řídili doporučujícími stanovisky
pracovníků MV ČR, kteří je odkázali na znění zákona, uvedené na internetových stránkách tohoto
ministerstva, byla jejich žádost MěÚ v Prostějově pozastavena k odstranění formálních
nedostatků. Po vrácení bylo zjištěno, že od února tohoto roku je platná novela tohoto zákona, ale
MV ČR na svých internetových stránkách do dne tvorby této informace, znění tohoto zákona
neaktualizovalo. K uvedení do souladu se současným zněním zákona bylo proto nutné, aby
iniciátoři zakomponovali do poučení na podpisových listech současnou výši sankční pokuty 3000,Kč oproti předcházejícím 1000,- Kč a přesné územní vymezení. Tyto opravené podpisové listy
bylo nutno Vám spoluobčanům znovu předložit. Během tří dnů byl organizátory shromážděn
dostatečný počet signatářů, potřebných k vypsání referenda. I přes několik spoluobčanů, kteří
svůj podpis neobnovili, přibylo mnoho dalších, s touto iniciativou sympatizujících. Díky tomuto
Všemu přístupu bylo proto možné do jednoho týdne od vrácení žádosti, ve čtvrtek 19.srpna předat
na MěÚ v PV aktualizovanou žádost s odstraněnými formálními vadami, jako např. místo
původního textu územního vymezení "... v k.ú. Držovice...", přesné "...v k.ú. Držovice na
Moravě...".

Jak mnozí z Vás víte z médií, byla 30. července 2004 z iniciativy OSD dohodnuta s
místostarostou p. Pišťákem schůzka s představiteli vedení města (starosta se jí pro nemoc
nemohl účastnit, ač v té době zahajoval tenisovou akci). Pan Pišťák termín přislíbil, ale náhle
onemocněl a tak se nás nakonec ujal další místostarosta p. Uchytil. Schůzka byla námi iniciována
na úřední den hlavně z důvodů zprůhlednění postojů a výroků, které byly představiteli vedení
města, a to zejména po zveřejnění držovických aktivit, předneseny na různých mediálních
úrovních. Naše snaha, aby se jednání ve věcech veřejných konalo za přítomnosti médií však
nebyla ze strany radnice akceptována a byla zamítnuta slovy:...běžná praxe je bez medií... . Proto,
aby ke schůzce vůbec došlo, byla média požádána, aby posečkala na chodbě radnice. A tak se
pro nás občany nic podstatného nezměnilo. Hned v úvodu schůzky jsme z postojů funkcionářů
radnice, zejména pak ve chvíli, kdy nás začal tajemník úřadu paternalisticky poučovat o zákonu o
obcích, nabyli dojmu, že jim svými přízemními požadavky působíme jen problémy a bráníme v
jejich nadpozemskému úsilí o naše šťastnější zítřky. A nebo jinak: Občane mlč a jednou za čtyři
roky nás vol, neboť jen my víme, co je pro tebe dobré! Ze schůzky zcela jednoznačně vyplynulo,
že radnice důležitost této schůzky hrubě podcenila, naše písemné požadavky zná jen okrajově a
řeší méně než polovičatě. Doklady o krocích, ke kterým se jednotliví funkcionáři v minulosti
zavázali, nám nemohli předložit atd. (např. ve věci léta požadované protihlukové stěny, změna
spojů MHD - slíbeno do června 2004, retardér u dětského hřiště - přes závazný termín nebyl, do
konce května další projektová dokumentace - kolikátá již ? - není atd.). Odpovědi, které zástupci
OSD na výše naznačené slyšeli: není připraveno, ošetřeno, nedokáži odpovědět, nemohu
odpovědět, nemohu rozhodnout apod.Dokonce, aby místostarosta p.Uchytil zjistil, že křižovatka
Olomoucká-Fibichova-Smržická je na území Držovic, musel si dojít pro mapu. Z chování vedení
města, jejich postojů a této schůzky je jisté, že své práci oddaní občané Držovic si své věci dokáží
řídit sami a lépe, než býti vydáni na milost či nemilost "Velkého bratra", který své problémy řeší na
úkor slabších a ještě si za to záslužně poklepává po ramenech.
Je skličující, že od podzimu loňského roku uplynulo více než třičtvrti roku, a město samo
ze své iniciativy nezačalo léta neřené problémy Držovic, jejich potřeby a své dluhy vůči nim řešit a
to alespoň ve výši finančního přínosu Držovic do městského rozpočtu. Tyto peníze mizí v
bezedných černých dírách, zastupitelstvem schválených rozpočtů. Držovice jsou pro město jen
jedním ze zdrojů peněz. A pouze když moc křičí a své problémy zviditelňují, pak se jim tu a tam
zhotoví Potěmkinův chodník, zalepí díry, které jsou vidět z hlavní cesty, po rocích žádání osadí
retardér a kvapně se začnou dodělávat věci, které měly být dávno hotové a pro které si samo
město stanovilo termíny, o měsíc je přetáhlo či s nimi vůbec nezačalo. Z postojů vedení města k
okrajovým částem je velmi často patrné, že není hledán způsob řešení, ale jen důvod. Radnice se
holedbá svými úspěchy, ke kterým však v mnoha případech dospěla na úkor okrajových částí
nebo malých bezbranných obcí. Je diskutabilní, když představitelé radnice hovoří o svých
ekonomických úspěších a přebytkovém hospodaření bez toho, aby zdůraznili, že tyto přebytky
jsou z velké části způsobeny léta trvajícím přehlížením oprávněných požadavků obyvatel, včetně
hrubého zanedbávání nezbytné údržby a modernizace okrajových částí města.
OSD nyní očekává termín vyhlášení místního referenda, jako formu nejširší účasti
občanů na správě věcí veřejných. Původní termín iniciátorů referenda na 6. nebo 13. listopadu
2004 nebude pravděpodobně akceptován a bude asi o měsíc posunut - závisí na rozhodnutí
městského zastupitelstva, které je plánováno na 21. září 2004. Ze strany města není snaha toto
urychlit (např. svolání mimořádného jednání zastupitelstva), spíše naopak. Současná
argumentace některých funkcionářů radnice velkými čísly výdajů, neobstojí při podrobném
ekonomickém rozboru, který by však přesáhl rozsah tohoto zpravodaje. Jeví se pouze jako snaha
o znejistění svéprávných občanů a léta nabytých zkušenostech s mocenskou arogancí. Pro
úspěšnost tohoto druhu referenda je třeba účasti více než 50 % oprávněných voličů. Pokud se
tato nadpoloviční většina vyjádří pro setrvání ve svazku (rovnoprávném?) s Prostějověm, pak se
pro Držovice nic nezmění a další nejméně dva roky budou občané Držovic odkázáni na
osvícenost nynějšího, případně dalších městských samospráv se současnou praxí košile bližší
kabátu. Pokud se tato většina vyjádří pro oddělení, pak ministerstvo vnitra vyhlásí místní volby,
které by se konaly v roce 2006 a město by se do té doby stalo správcem obecního majetku
Držovic. Po volbách, Vámi zvolená samospráva by mohla mít 7 až 15 členů. Z řad členů této
samosprávy se volí starosta (do budoucna se legislativně uvažuje o přímé volbě starosty občany

obce). Starosta je placen jako státní zaměstnanec, ostatní členové zastupitelstva obvykle pracují
pro obec zdarma, nebo za symbolickou odměnu. Obec však pro potřeby též může některé osoby
zaměstnávat. Je neslučitelné, aby člen zastupitelstva byl zaměstnancem obce.Tito lidé zde budou
žít, budou Vám blízko a hlavně pod Vaší stálou kontrolou.
Jednou z velmi aktuálních otázek je otázka rozhodnutí městské rady o umístění
velkoplošného billboardu v prostoru před Držovickým hájem. OSD toto rozhodnutí odmítá a činí
kroky k jeho revokaci. Veškerá jednání v této věci na radnici, a aniž by záměr rady byl zveřejněn
na místní informační desce MěÚ, probíhala v duchu o nás-bez nás.
Další palčivou otázkou sužující sousedící občany je otázka aktivit místní cihelny, často
probíhajících za tiché podpory orgánů města. OSD má rozsáhlou dokumentaci, která
jednoznačně potvrzuje, že cihelna je časovanou bombou a ohrožuje občany v její blízkosti bydlící.
V návaznosti na podpisovou akci k vypsání jedné z nejdemokratičtějších forem řízení věcí
veřejných, a to referenda, Vás všechny, kterým není lhostejný život v Držovicích a chtěli byste své
představy a názory uplatnit vyzýváme: Přijďte mezi nás. Srdečně jsou zváni všichni, kteří se
chtějí nebo mohou podílet na dalším aktivním rozvoji Držovic a nespokojí se s pasivním
vyčkáváním, že za nás někdo něco udělá.OSD není žádnou elitářskou skupinou vnějšku
uzavřenou,chce být platformou k vyjadřování, rozvoji a realizaci pozitivních trendů vývoje Držovic.
Touto cestou opětovně mnohokrát děkujeme všem dárcům za finanční a materiální podporu, bez
které by bylo vydávání tohoto zpravodaje a tím Vaše informovanost o práci OSD mnohem
složitější.
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