Držovický zpravodaj č.7

Naše místní referendum je za dveřmi
Vážení spoluobčané,
blíží se termín 10.prosince 2004, tedy den konání našeho místního referenda o
osamostatnění se Držovic. Informace o hospodaření samostatné obce Vám byly podány ve
zpravodaji č.6 a nyní bychom Vám chtěli osvětlit organizaci hlasování v referendu.
Dle zákona o referendu č.22/2004 Sb. je pro úspěšný průběh hlasování potřeba nadpoloviční
většiny oprávněných voličů, kteří budou hlasovat kladně pro návrh.
V současné době je v Držovicích 1031 oprávněných voličů, tedy občanů nad 18 let věku s
trvalým pobytem v Držovicích. Aby referendum bylo úspěšné, je potřebný počet voličů 516 s
kladnou odpovědí. Tedy 50% voličů. A to není málo, když si uvědomíte skutečnost, jak malé
procento lidí chodí volit.
Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby všichni, kterým není lhostejný osud Držovic, přišli k
referendu projevit svou vůli ať kladnou či zápornou. Toto nejsou volby, kde máte pocit, že nic
nezměníte. Pozor!!! Tady máte velkou moc měnit, tady jde přímo o Tebe. A když tu žiješ tak tu
máš určitě někoho nebo něco co máš rád, co Ti vadí nebo by jsi chtěl, aby bylo jinak. Už proto
je velmi moudré a důležité přijít se jakkoliv rozhodnout !!!
Pokud jde o naše spoluobčany nemohoucí, tělesně postižené, apod., kteří se nemohou osobně
dostavit do volební místnosti a mají zájem se zúčastnit hlasování, nechť tuto skutečnost
nahlásí na níže uvedená telefonní čísla a členové volební komise se k Vám dostaví.
Telefon:

582 365 069 p.Kolečkářová
582 365 064 p.Studený
582 365 285 p.Klevetová
582 365 628 p.Váňa
582 365 288 p.Blažková
Na tato čísla prosím nahlaste Vaše jméno a adresu, na kterou potom přijede volební komise s
přenosnou urnou.
Ještě před konáním referenda se uskuteční na toto téma ve škole dne 30.11.2004 v 18:30
hodin veřejná schůze, na kterou Vás tímto sdrečně zveme.
Na schůzce budeme hovořit o všem co potřebujete vědět, vysvětlit a dozvíte se i nové
informace, které vás opravdu překvapí!
Pro Držovice je to jedinečná šance, jak něco změnit. Rozhodnout konečně sám o sobě, jak
budu dál žít já a mé děti, v jakém prostředí a s jakou budoucností.
Doposud nám nebyl platný náš názor nic, stejně při každé příležitosti byly naše problémy
odsunuty až na poslední bod jednání zastupitelstva, později odloženy, aby skrytě vyšuměly. A
pokud se domáháme jednání dostaneme jen sliby a později hru na mrtvého brouka. A tak naše
problémy nemizí, ale přežívají a zvětšují se.
Proto zde existuje ta jediná cesta – mít samostatnost a rozhodovat o sobě sám. Jiné cesty
není. Proto přijď na svou schůzku občanů Držovic pro informace apak ke svému referendu.
Nevíme jak dalece o referendu přemýšlíte, zda o tom doma či v ulici hovoříte, ale mohou zde
nastat tři situace.
První situace – že přijde přes 50% lidí (přes 516) říct ano pro Držovice a tím bude vše
rozhodnuto. A nám nezbyde než si v Držovicích poblahopřát, že nejsme lhostejní lidé vůči své
minulosti, přítomnosti a blízké budoucnosti. Nikdo neříká, že to bude lehké, ale ne nemožné
mít hezkou a dobře fungující obec. A bude to jen potvrzení o nás lidech že Držovice máme rádi

a tak bude dán základ pro hezký a příjemný život. A lidé co se budou starat o nás občany (to
můžeš být i Ty) tu budou bydlet s náma a budou vědět, že mají vaši podporu a důvěru danou
referendem.
Druhá situace – bude opačná buď zůstaneme pod městem a potom nezbývá než náš společný
výsledek respektovat. V pořádku. Tato situace se stane opravdu velkou výzvou pro město a
jejich zastupitele. Nebo to prohrajeme jako občané o 5 či 2 hlasy, protože potřebujeme oněch
50%. I to se může stát, proto je tak důležité, aby nás přišlo k referendu hodně. A tuto situaci
nedopustili.
Třetí nejhorší situace – nastane pokud nás přijde ostudně málo. Ukážeme tak svůj nezájem
o sebe a o prostředí kolem nás. Pak to bude opravdu velká prohra. Ta prohra bude Tvá. Co
horšího se může stát než být lhostejný k životu svému a druhých. Potom člověče nenaříkej a
nestěžuj si. Že není tamto a chybí toto v Držovicích. Že se sesunuje cihelna a máš jedovatou
studnu. Ty jsi měl historickou příležitost něco změnit. A taková příležitost se hned tak
nenaskytne. Kde Jsi byl, žes nepřišel? Potom si můžeš stěžovat jen sobě, že Držovice jsou
zandbaný okraj města a tím taky zůstanou se vším všudy. A kdo nepřijde k referendu této
situaci svým způsobem pomůže. Ano jsou to ostrá slova, ale pravdivá. Taková je skutečnost
Držovic. A zkušenosti jiných měst a bohužel i států v EU. Města mají svá periferia. Tak to je.
Žít na periferii města nemusí vždy znamenat to nejhorší. Ba naopak. Jsou periferie měst, kde
vše velmi dobře funguje a je tam hezky. Jsou tam spokojení obyvatelé a příjemné prostředí.
Ale taky existuje druhá, kde se začíná vše rozpadat, vše kolem znatelně chátrá, kolem se kupí
odpadky, kde obyvatelé marně čekají nazázrak a bláhově věří již několik let slibům svých
politiků. Která z periferií se nám asi tak nejvíce začíná podobat? Chcete tak dopadnout?
Možná si někteří z Vás myslí, že se jich to vůbec netýká nebo mají své iluze, že se přece už
musí něco změnit. Kde máte tu jistotu, že tady se začne vše zlepšovat samo od sebe? Kdo se o
nás Držovice postará a proč by měl? Vždyť my už máme dost našlápnuto být takovou škaredou
periferií města – my Vám navrhujeme procházku po celých Držovicích a okolí pak uvidíte na
vlastní oči jak ležíme městu na srdci. Před těmito skutečnostmi není úniku. Snad se jen
odstěhovat z Držovic.
Tak nějak můžeme popsat scénář našeho referenda. Referendum je vážná věc a zaslouží si
úctu, neboť je to jedna z velkých výsad svobody, kdy se můžu rozhodnout, co chci já teď, tady
a hned.
A proto je tak důležité si referendum připomenout doma v rodinách, sousedsky nebo při
různých náhodných setkáních. My se budeme snažit vše ještě připomínat, ale víte sami nejlépe
kolik starostí sami máte. Starosti v zaměstnání, o rodinu a ke všemu je před vánocemi. Máme
toho hodně a čas nám všem chybí.
Ale přesto na sebe nezapomeňte! Na ten důležitý den pátek 10.12.2004 – pouze jeden den
nám zákon umožňuje se rozhodovat. Nemít čas nás neomlouvá. Vždyť jde jen o několik málo
minut z našeho dne – zajít k referendu. A přitom o tak velkou a důležitou věc jde. Ta věc je
blízká budoucnost. Budoucnost kterou ještě teď nemůžeme zcela docenit.
Když se nám podaří mít opět svou obec. Tak věříme, že předkové i další pokolení budou na nás
všechny pyšní a věřte, že právem. Neboť každý z nás něco skvěle umí a není důvod nežít tu
hodnotný, zdravý a šťastný život. Všechny velké věci chtějí jen na začátku odvahu a víru, že to
dobře dopadne. A když přijdete vybrat cestu v referendu Držovicím, tak už Jste udělal velmi
mnoho hned na začátku. Dáte tak šanci sami sobě, mít to tady hezké ať už je vaše rozhodnutí
jakékoliv.
Už několik obcí v ČR se osamostatnilo a my neznáme dosud žádnou, která by se vrátila zpět.
Vy ano? A proč by se taky vracely? Mají se dobře. A naše Držovice to zvládnou stejně dobře
jako ostatní před náma a možná ještě lépe. A mít velké obavy jak to s námi dopadne není na
místě. Starosti a problémy budou, ta víme všichni. Ale ty jsou přece v životě všude. Ale jsou tu
od toho, aby se překonávaly. A Držovice jsou místem, kde žije hodně schopných lidí a každý ve
svém vlastním zájmu pomůže rád. To už víme.
Držovice Vám děkují za Vaši jakoukoliv podporu kterou jste nám věnovali.
Jsme rádi, že jsme to společně dotáhli historicky tak daleko, až k vypsání místního referenda.
Něco takového se ještě nepodařilo.
Jsme hrdí, že jsme dokázali dostát slibu, který jsme Vám všem dali loni na schůzce občanů. Že
pokud se město nezačne vážně zabývat naší situací vytvoříme občanské sdružení. Kde bude
cílem přimět město, aby se o nás staralo jak se sluší a patří. Peníze na nás dostává a nejsou to

žádné malé částky.
A pokud jejich výsledkem budou jen sliby a nic víc, vydáme se cestou referenda. Což se tedy
stalo. Tímto se dá říci, že první velká úloha občanského sdružení byla splněna a pomalu končí.
Nyní je to už pouze a jen na Tobě. Zda přijdeš o sobě rozhodnout.
Zde už Jsi na řadě jen TY !!! A nikdo jiný to za Tebe už neudělá.
Občanské sdružení přeje „ Hodně štěstí Vám všem a Držovicím „.

V Držovicích dne 19.11.2004

