Držovický zpravodaj č.8
Vážení spoluobčané,
Svoboda a demokracie rozhodla o budoucnosti Držovic. My všichni jsme se mohli v
referendu rozhodnout jak budeme v Držovicích nadále žít. A tak velká většina z nás taky přišla
a rozhodla.
Držovice byly v situaci, kdy jiné cesty už nebylo. Město, nás Držovice, nikdy nevyzvalo
za celou dobu k jednání a my chtěli mít pouze jistotu, že investice které roky slibují dodrží.
Nestalo se. Nebyl projeven sebemenší zájem o diskuzi či spolupráci a tak třeba i zastavit cestu
referenda. Ani toto je nevyprovokovalo k jednání. Měli přitom po celý rok daleko větší možnosti
a více finančních prostředků než my. Celý rok měli naši zastupitelé možnost se s námi občany
Držovic sejít. Nebylo opravdu jiné cesty než referendum.
A my se ptáme proč o nás nebojovali? Proč neučinili třeba nemožné, aby nás neztratili?
Již se rozhodlo a my jen doufáme, že se z této situace mělo poučit, neboť občané mají taky svá
práva a můžou je podle zákona použít, jako my využili referenda. A tak nyní přejeme městu,
aby se jim taková situce brzy neopakovala u dalších částí města. Neboť i zde jsou tlaky, které
by nebylo dobré přehlížet. My v Držovicích pevně doufáme, že máme demokracii. Kde spolu
město a Držovice budou od teďka partneři kteří by měli vzájemně spolupracovat.
Vždyť to nebudou jen občané Držovic, ale i občané Prostějova a okolí, kteří budou v
blízké budoucnosti naše zastupitele volit do svého nového zastupitelstva a my do krajského,
poslaneckého či senátorského úřadu. Nyní je město pod velkým zájmem široké veřejnosti. A
jako dobrý politik by na to neměl zapomínat.
Nyní jsou Držovice poslední obcí v České republice která se osamostatnila. A první,
která volila podle nového zákona, jež platí letos a který má velmi zpřísněné podmínky
referenda. Stalo se hned ze začátku voleb, že někteří spoluobčané špatně pochopili jak
křížkovat svou odpověď a tak došlo k situacím, že chtěli volit ano, ale zaškrtli ne. Jejich
následné zjištění bylo pro ně zdrcující. Jakmile jevhozen lístek do urny nelze už dělat opravdu
nic – takový je zákon. A tak byly sečteny i tyto hlasy jako NE. Aby lidé dobře rozuměli otázce
na volebním lístku a způsobu hlasování museli jsme ihned reagovat. Proto před volební
místností stáli občané celý den a vysvětlovali dalším spoluobčanům, jak křížkovat, když chci
volit ANO nebo NE. Byla to velmi náročná a důležitá práce a patří jim za ni velký dík. A také
všem kteří se podíleli na přípravě referenda a na jeho průběhu vůbec. Výsledky referenda byly
známy ještě ten den ve 23:10 hod.
Máme samostatnost. Ale pro nikoho z nás se nic nemění. Vše zůstává tak jako dřív.
Město Prostějov se stalo podle zákona správcem našeho majetku. Naše odvody daní a různé
platby zůstávají stejné. Město na nás Držovice dostane v r.2005 i v r.2006 veškeré peníze ze
státního rozpočtu tak jako doposud. A naše úplná samostatnost bude až 1.1.2007. To
znamená, že v r.2006 kdy se budou na podzim konat komunální volby, tak my už budeme volit
své zastupitele z Držovic do svého zastupitelstva, které po svém zvolení povede jednání o
vyrovnání majetku s městem a zahájí tak svou činnost. Držovice dostanou od ministerstva
vnitra a financí své číslo účtu a další dokumenty dle zákona, aby mohlo začít pracovat. Do
voleb v Držovicích se může ze zákona přihlásit kterýkoliv občan s trvalým bydlištěm v
Držovicích. Ale to je další krok na který máme zatím čas. Co víme teď ? Nyní víme, že se
Držovice demokraticky rozhodly, že půjdou svou vlastní cestou. Ano ponesou na sobě veškerou
tíhu zodpovědnosti za svá rozhodnutí, což je v pořádku a jinak to ani nejde. Ale budou mít
především jistotu, že každý rok tu ze státního rozpočtu zůstanou peníze, které už mohou být
přímo investovány tady v Držovicích. Ano i pro firmy v Držovicích to bude znamenat práci s
přepisy místa podnikání (možná bude možnost vyjednat vyjímku). Ale Vaše daně budou potom
spadat do daleko nižší tabulky a Vaše investice např. do změny sídla firmy se Vám můžou, tak
brzy vrátit.
Vážíme si a děkujeme všem občanům ať řekli své ANO i NE v referndu. Že přišli a svůj
názor sdělili. Děkujeme i těm občanům kteří třeba nemohli hlasovat z důvodu, že byli mimo
stát, namohli se dostavit z vážných důvodů anebo zde nemají hlasovací právo. Ale mají zde
svůj majetek či firmy nebo zde ještě nebydlí.
Všechna rozhodnutí ano či ne nebyla lehká. Rozhodnout se bylo velmi zodpovědné a
těžké. Přijmout skutečnost, že jsme samostatní nebude pro některé z nás spoluobčany
jednoduché. Naučit se žít s demokracií chce čas a vnitřní sílu. A pokud se najde mezi námi
člověk, který bude chtít jakkoliv mařit práci druhých, tak si musí uvědomit, že nepoškozuje

někoho, ale především taky sám sebe. Proto je nyní důležité si uvědomit jednu podstatnou věc.
My všichni teď musíme udělat tlustou čáru za minulostí a dívat se teď na přítomnost a do
budoucnosti. Protože co teď vytvoříme nebo rozhodneme spolu, uděláme už jen pro sebe. Jsme
všichni na jedné lodi a čím rychleji tuto skutečnost přijmeme o to rychleji se budeme
posunovat vpřed.
Je důležité si nyní pomáhat a navzájem si naslouchat. A taky chtít řešit všechny
problémy které přijdou a radovat se společně ze všeho co se nám všem podaří. Samozřejmě tu
bude i nadále pracovat občanské sdružení, které se bude svou činností snažit ošetřit věci jež se
naskytnou až do doby voleb. Opět chceme připomenout, že Vás vítáme všechny kteří mají co
říct, poradit či pomoci. Jde o týmovou práci a jinak to ani nepůjde pokud chceme být jako
Držovice úspěšní. A připravit si tak dobrý začátek.
Rádi přivítáme především mladé lidi. Ať ty kteří zde vyrůstají a stále bydlí. Ale i Vás
ostatní, kteří zde začínáte nějaký ten rok s námi žít a není Vám lhostejná Vaše blízká
budoucnost. Potřebujeme momentálně šikovné lidi na práci s internetem – ošetření našich
stránek Držovic, kde potřebujeme zveřejňovat informace. Což je jeden velmi důležitý způsob
naší komunikace. Tito lidé by mohli vytvořit tým a tak spolu s námi všemi spolupracovat. Je
zde prostor pro nové nápady a tak i získat nové zkušenosti. Pokud máte chuť pomoci Držovicím
není tu vůbec žádná podmínka vstupovat do občanského sdružení. Jen prostě přijít pomoci s
tím co umím lépe než ostatní nebo mě to prostě baví. A tak pomůže Držovicím, nám všem,
sobě a svým blízkým.
Také se snažíme něco dovědět o kronice nebo kronikách Držovic a zachytit tak dění
událostí, které můžou být jednou pro nás i naše další pokolení zajímavé a poučné. Proto jestli
někdo něco víte o kronikách Držovic ať veřejných či soukromých dejte prosím vědět.
V úterý 14.12.2004 jsme se sešli s podnikateli z Držovic. Snažili jsme se Vás oslovit
všechny. Pokud jsme na někoho zapoměli, omlouváme se. Proto, aby se to neopakovalo by
bylo dobré dát nám o sobě vědět, abychom Vám mohli zpětně poslat informace nebo jste nám
mohli poradit. Na tuto poradu bylo pozváno kolem 60 podnikatelů. Sešli jsme se abychom se
seznámili s nynější situací a poradili se o dalších krocích, ale taky vyslechli jejich připomínky.
Děkujeme za jejich čas a vstřícnost. Každá obec firmy potřebuje a obec zase na oplátku firmám
poskytuje možnosti. Je to vzájemná fungující spolupráce jako jinde na světě. A pokud se dělá
dobře je více než přínosná pro obě strany.
Shodli jsme se, že požádáme město, aby nám umožnilo mít taky vlastní katastrální
mapu území Držovic na Moravě a dále mít také přehled o seznamu majetku Držovic. A také
vyvolat jednání a požádat město o změnu územního plánu. Abychom si my všichni mohli
společně ochránit majetek v Držovicích. Je velmi důležité, aby se veřejnost v Držovicích
dozvěděla co všechno patřilo či patří do Držovického katastru a do majetku obce budoucí.
Neboť jsou mezi náma starousedlíci nebo lidé noví, mladí a mají právo vědět co všechno
Držovice kdy vlastnily, co se v době akcí „Z“ vybudovalo, co město prodalo nebo nového
vytvořilo. Město určitě vlastní taky různé akcie, prodalo či koupilo majetek. Peníze které město
takto získalo, vydělalo nebo použilo na nákupy byly i peníze z Držovic. Tohle všechno je nyní
potřeba ošetřit a pohlídat. Pokud budete vědět, že na úředních deskách ve městě visí
informace o kterých by bylo dobré vědět, podejte nám prosím tuto informaci už ve svém
vlastním zájmu. Jsou to i Vaše peníze. Raději mít informaci 2x než, aby nám jedniná unikla.
Všechno bude mít zanedlouho svou velkou důležitost.
V úterý 21.12.2004 půjdeme na jednání zastupitelstva města Prostějova, které začíná
ve 13 hodin. Kde se bude mimo jiné projednávat rozpočet na r. 2005. Do této rozpravy se
chceme přihlásit a slíbené peníze Držovicím získat.
Rádi bychom ještě připoměli. Že my pevně věříme v naše zastupitele, které jsme my
všichni jednou sami volili, že jsou jako politici na svém místě a umí se tak i chovat. Že nás
občany Držovic za demokracii nebudou trestat.
Naše práce v OSD je dobrovolná a nezisková. Tudíž finanční prostředky, které
potřebujeme ke své činnosti hradíme z peněz které nám buď dají občané nebo vše platíme ze
svého. Naše výdaje byly v minulosti vydávány například za kancelářský papír, razítka, náklady
s vydáváním Držovického zpravodaje, telefony, benzín, pořízení různých zákonů, poštovní a
úřední poplatky atd.
Budeme velmi rádi za Vaši finanční podpru nebo jakoukoli další pomoc.
Jsou to všechno investice, které již vkládáme do Držovic a které nám všem a tím i Tobě
pomohou být dobře připraveni na začátek samostatnosti.

Pokud budete chtít finančně přispět. Moc děkujeme. Potom lze peníze předat naší hospodářce
p. Klevetové, která bydlí ve Svadůvkách č.19, telefon 582 365 285, která Vám samozřejmě
vystaví stvrzenku, neboť i my vedeme účetnictví. Moc Vám za Vaši pomoc a podporu
děkujeme. Bez ni by bylo velmi těžké cokoli podnikat.
Kontakty na některé
p. Váňa
p.Kolečkářová
p.Studený
p.John
p.Klevetová

členy OSD:
737948850
582365067
582365064
582365072
582365285

Pro Vaši informaci – schůzky občanského sdružení máme každé úterý v 18:30 hodin na
hasičské zbrojnici vedle kaple v Držovicích.

Přejeme Vám všem veselé a spokojené vánoce a do
Nového roku 2005 hodně štěstí a zdraví.

Krásné vánoční svátky Vám všem přeje
Občanské sdružení Držovice

