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Vážení spoluobčané,
od posledního zpravodaje uplynula již určitá doba a tak bychom Vás chtěli informovat o dění v
naší nastávající obci.Protože zákony o nově vzniklých obcí jsou nedokonale,nešťastně a
nerozumně vyloženy až se sami poslanci diví jak je to možné,že byly schváleny.Tak se Držovice a
obec Ladná zapojili do společné práce – ukázat politikům kde je chyba v zákonech,změnit je a
uvést do praxe.Snad se nám to podaří a to i díky pomoci politiků,právníků,médií a taky díky
Vám,pokud nás už jakkoli podpoříte. Jde o zákon důležitý a jako takový musí být do budoucna v
pořádku.
Hned po vánocích dne 6.1.2005 nás v naší obci navštívil pan Poulíček, starosta obce
Kobylá nad Vidnavou za Jeseníky u polských hranic, která je nejmladší vzniklou obcí České
republiky. Pan starosta se s námi podělil o zkušenosti ze začátků vzniku obce a předal nám velmi
cenné informace. Týkaly se návrhů a praktického dělení majetku mezi obcemi včetně písemných
podkladů a rad, jak bychom se měli chovat při dělení majetku, na co si dávat pozor, jaká úskalí na
nás čekají a na co se máme připravit.Tato schůzka byla pro nás velmi důležitá a přínosná,
protože v současné době se snažíme hromadit veškeré informace a dokumenty o majetku
Držovic, aby nebyla naše obec poškozena při rozdělování majetku s městem Prostějov.
Dne 7.1.2005 jsme se poprvé setkali s p.senátorem R. Kolářem a začali společně
spolupracovat. Domluvil nám schůzku s p. Judr.V.Henychem ředitelem veřejné správy na
Minist.vnitra.Kam se vydala p.Kolečkářová ,p.Váňa a p.Juračka (z Ladné),aby zjistili a potvrdili si
jaké možnosti a následné kroky můžeme udělat,jaké změny v zákonech se musí udělat abychom
mohli dosáhnout na volby v r.2006.
Máme před sebou nelehká řízení a jednání,které potřebujeme velmi dobře ošeřit a
připravit.Proto zde již potřebujeme pomoc odborníků abychom se vyhnuli do budoucna
problémům. A tak p.Kolečkářová domluvila schůzku s Mgr. Janou Hamplovou, advokátkou
z Mohelnice která se ve své profesi již řadu let zabývá problematikou vzniku nových obcí.
Dne 19.1.2005 se na hasičce tato první osobní schůzka uskutečnila se zástupci OSD. Na
schůzce se projednávaly právní aspekty oddělení obce Držovice od města Prostějova a možnost
vyvolání předčasných voleb. Mgr Hamplová zodpověděla dotazy členů OSD, jejichž správné
řešení je v nejbližší době pro naši obec aktuální. Jedná se o návrh na oddělení obce, dělení
majetku,založení osadního výboru apod. Byla nám přislíbena stálá spolupráce při řešení právních
problémů i v budoucnosti.Názory paní Mgr.Hamplové na práci zastupitelů v obcích si můžete taky
často přečíst v novinách nejčastěji v MF Dnes.
Dne 31.1.2005 byla podána p.Váńou na Městský úřad v Prostějově žádost na zřízení
osadního výboru za část Držovice. Kterou jsme projednali na schůzi dne 25.1.2005. Nápad mít
zde osadní výbor napadl Držovice daleko dřív než s tím veřejně vyrukovalo město Prostějov.Naše
žádost nebyla opět schválena, prý už máme občanské sdružení.Což dle zákona s tím nemá
vůbec nic společného.Rozdíl mezi obč. sdruž. a osadním výborem je zásadní v tom,že osadní
výbor v zastupitelstvu musí podle zákona dostat slovo,ale obč.sdruž.nemusí.Proč nám to
neumožnili? Je s podivem,že naše Držovické penízky radní přijmou do kasy,to jsme pro ně občani
Prostějova ,ale investovat do Držovic NE to už nejsme občany Držovic? A mít osadní výbor na 2
roky? Na co,řekli radní,to je zbytečné! A že tu oni už budou taky jen 2 roky vládnout to jim nějak
uniklo.
Dne 8.2.2005 p.Kolečkářová měla schůzku s náměstkyní hejtmana Ol.kraje Mudr
J.Chalánkovou,kde nám byla nabídnuta pomoc a potřebné informace. Dále proběhly schůzky
s vedoucími odborů na krajském úřadě,kde jsme dostali důležité informace a rady o dělení
majetku a v otázce rómské problematiky.
V pondělí 14.2.2005 proběhlo pracovní setkání mezi p.Kolečkářovou,p.Váňou
a p.poslancem T.Kvapilem a zastupitelem T. Chalánkem za stranu KDU,kde nám byla slíbena
konkrétní pomoc při projednávání novely zákona o obcích ve sněmovně (kterou potřebujeme
nutně změnit).
V pátek 25.2.2005 máme další důležitou společnou schůzku s právničkou Mgr

Hampolou tentokrát v Mohelnici kam pojede p.Kolečkářová,p.Váńa spolu s p.Juračkou a p.Vlkem
z Ladné.
A dne 28.2.v pondělí má domluvenou schůzku s p.europoslancem Březinou a potom
schůzku s poslancem za ODS Langrem p.Kolečkářová,p.Váňa a sl.Hlebová.
Všichni tito lidé nám rádi pomáhají.A my jim děkujeme,neboť naše spolupráce je
výborným podhoubím pro dobré fungování budoucích Držovic.Politici,právníci i další lidé
kupodivu o nás Držovicích vědí hodně což nás až překvapuje. Je to díky médiím které o nás mají
stále zájem a my víme,že děláme dobrou věc i pro další nově vzniklé obce v budoucnu.Jen pro
Vaši informaci -hodně se o nás Držovicích dočtete v MF Dnes v příloze Střední
Morava,Prostějovský večerník,Jihom.večerník na čt1,TV Prima či na rádiu Rubi nebo Haná.
p.senátor Kolář nám také přislíbil domluvit co nejdříve pracovní schůzku s ministrem
vnitra p.Bublanem.
• Abychom dobře vytvořili seznam obecního majetku máme k tomuto účelu vyčleněnu
pracovní skupinu členů občanského sdružení.Zde byl zvolen vedoucí pracovní
skupiny p.J.Studený, která má k dispozici katastrální mapy Držovic, výpisy z katastru
nemovitostí od Katastrálního úřadu v Prostějově a provádí pracně značení majetku
Držovic do mapy. Jako budoucí obec se musíme přihlásit o majetek, který budeme
požadovat převést. Je to pro OSD obtížný úkol, jelikož informace o majetku nejsou
pro nás tak docela přístupné ze strany zastupitelstva města.
• Nyní máme rozpracovaný přípravný plán návrhu na dělení majetku,který musíme dle
zákona připravit a předložit na Krajský úřad v Olomouci.Držovice a Prostějov sem
podají své návrhy,dojde ke společné schůzce,kde potom KÚ vydá rozhodnutí.Tento
schválený „návrh“ pak bude důležitým dokumentem pro naše zvolené zastupitele
Držovic ,aby mohlo dojít již ke konečnému převedení a převzetí našeho majetku
Držovic z rukou Prostějova.
• Byli jsme se podívat taky na sezení města ve Vrahovicích.Z celých Vrahovic tam
bylo 36 lidí !!! z 3500 občanů a z města 17 lidí.Takovou početnou účastí města nás
v Držovicích nikdy nepoctili.Občané si zde klasicky postěžovali,radní vyslechli a
slibovali a slibovali.Na náš dotaz proč Držovice vynechali ze svého programu
okrajových částí,že tu máme havarijní stavy,žádné investice a oni jsou podle zákona
správci našeho majetku jsme odpověď nedostali.
V současné době má naše Občanské sdružení Držovice 62 členů, kteří v roce 2004 dle
stanov platili příspěvek ve výši 100,- Kč na rok. Děkujeme všem občanům, kteří se snažili
podpořit naše sdružení jak finančně, tak i formou jiné podpory, jako kancelářských pomůcek,
množení zpravodaje, apod.
V roce 2004 jsme podali zastupitelstvu města žádost o finanční podporu na provoz OSD v
Držovicích. Naší žádosti nebylo vyhověno, ba ani jsme neobdrželi žádnou zprávu se stanoviskem
města. V letošním roce jsme opět podali žádost a čekáme na odpověď.
Naše poděkování patří sboru dobrovolných hasičů v Držovicích za poskytnutí prostor hasičské
zbrojnice na schůze OSD, které se konají každý týden v úterý od 18,30 hodin, dle potřeby i
častěji.Také děkujeme naši skvělé p.Klevetové hospodářce a zapisovatelce.Její práce je skvělá a
důležitá.Také děkujeme za dosavadní práci na prvních internet.stránkách p.Vysloužilovi a nyní
moc děkujeme p.M. Zbořilovi našemu novému internetovému stvořiteli a nynějšímu správci
Držovických internet.stránek.Moc děkujeme a připomínáme Vám všem internetovou adresu:
www.drzovice.unas.cz
Vzájemná podpora jak členů OSD, tak i spoluobčanů a hasičů Držovic je pro nás velmi
důležitá a je jediným zdrojem příjmů našeho sdružení.
Finanční prostředky OSD jsou vynakládány na nejnutnější výdaje, spojené s prací OSD.
Šlo hlavně o výrobu razítek, ověřování listin u notáře, zakoupení zákonů, knihy došlé pošty,
poplatky za množení zpravodaje, poplatky bance za vedení účtu, poplatky za výpisy z katastru
nemovitostí, kopie a zvětšení katastrálních map,telefony,správní poplatky, za benzín na cesty do
Prahy,Olomouce apod.Právní pomoc zatím neplatíme neboť paní právnička ví jak jsou začátky
těžké a že peníze nemáme,ale přesto je potřeba přispět alespoň na cestovné,benzin.
V lednu 2005 jsme změnili banku, u které má naše Občanské sdružení účet. Nyní máme
veden účet u Československé obchodní banky a.s. a máme č. ú. 194168214/0300, protože jsme
u této banky osvobozeni od poplatků. Za každý příspěvek jsme vděčni a děkujeme. Snažíme
se šetřit nebo to hradíme ze svého,když nám město loni nedalo z našich peněz Držovic na
fungování sdružení ani korunu.

Nejvíce máme spotřebu kancelářského papíru a náplní do tiskárny.Také
kopírujeme.Pokud nám v tomto můžete jakkoliv pomoci velmi to vítáme.Nyní nás bude stát
nějaké finance právní poradna a správní poplatky ohledně podání důležitého návrhu na rozdělení
majetku a potom benzín a telefony.Jde o přípravné práce týkající se kolem novely zákona o
obcích.Tohle všechno musíme dobře zvládnout do června r.2005.
Dále chceme pozvat Vás všechny naše členy Obč.sružení Držovice samozřejmě i další
spoluobčany na schůzku která se bude konat v úterý 8.3.2005 v 19.00.hodin na hasičce.

V další části bychom Vás chtěli informovat o činnosti hasičů v Držovicích prostřednictvím
p. Tomáše Doležela:
Zásahová jednotka SDH Držovice se v roce 2004 zúčastnila čtyř námětových cvičení. Z
toho jednoho nočního, dále jednoho požáru, který vznikl v ulici SNP 47. Dojezdový čas zásahové
jednotky SDH Držovice byl k místnímu požáru 7 minut od vyhlášení požáru. Při této akci jsme
spolupracovali s HZS Prostějov, dále byly na místě zásahu jednotky SDH Vrahovice a SDH
Krasice. Následně byl proveden úklid požářiště.
Při tomto požáru bylo zjištěno, že požární hydranty na ulici SNP 98 a 48 nebyly funkční. Město
Prostějov v současné době tyto závady odstraňuje.
V měsíci červnu 2004 se na místním fotbalovém hřišti TJ Sokol Držovice ve spolupráci hasičů,
chovatelů a sokolů uskutečnil "Dětský den", kterého se k naší velké radosti účastnilo 207 dětí.
Poděkování patří především všem místním sponzorům, pořadatelům, HZS a AČR, bez jejichž
podpory by se akce nemohla uskutečnit.
V letošním roce bychom rádi tuto zdařilou akci pro naše děti zopakovali.
Pro SDH Držovice byl doposud jediným finančním příjmem sběr kovového odpadu, prováděný 2x
ročně. V roce 2004 jsme ale uskutečnili sběr jen jednou Průzkumem mezi občany bylo zjištěno, že
kovový odpad jim byl z velké části zcizen "neznámými pachateli". V roce 2005 v jarních měsících
se opět pokusíme uskutečnit sběr kovového odpadu i přes nejistý výsledek. Bude-li výsledek
nepříznivý, budeme nuceni tuto akci pozastavit, neboť vozilo ke sběru kovového odpadu musíme
sami finančně hradit a tato částka není malá.
Hezké předjarní dny Vám všem přeje Občanské sdružení Držovice.
Vydal výbor Občanského sdružení Držovice (OSD) dne 25.2.2005
Držovický zpravodaj je zaregistrován na MK ČR pod ev.č. E15429
Telefonní čísla
Členové OSD:
B.Kolečkářová
E.Klevetová
T.Váňa
J.Studený
Z.John
T.Doležel

582 365 069
582 365 285
737 948 850
582 365 064
582 365 072
777 149 181

velitel hasičů Držovice

Kam volat pokud v Držovicích:
•
chybí poklopy kanálů na krajnicích silnic,neudržované silnice, chodníky,obecní majetek
v nepořádku,černé skládky,havarijní stav apod
Technické služby - vedoucí p.Štěpaník : 582 302 740 nebo 800 100 351
• nesvítí veřejné osvětlení nebo nejde el.energie – JmE: 737 242 160 pohotovost
• když chybí poklopy uprostřed vozovek (ty plné poklopy) nebo cokoli se stane s vodou
VaK: 582 333 510 – dispečink
• krádeže,vážné situace s róm.spoluobčany,požáry např. pálení drátů viz Svadůvka(volat i

hasiče),ničení majetku,ztracení psi atd. městská policie – 156 nebo 582 402 222 také
policie ČR 158
Pokud něco sami vyřizujete ohledně Držovic,nějaké žádosti či připomínky (např.o fungující
kanál,o veřej.osvětlení,vyvážení popelnic nebo víte o havarijním stavu věcí které nám unikly)
prosím dejte nám vědět anebo nám věnujte kopii Vaší žádosti pro budoucí jednání a zpětnou
kontrolu věcí.Děkujeme za pochopení a starost o naše Držovice.

