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Vážení spoluobčané,
protože je náš zpravodaj vydáván formou názorů spoluobčanů, rozhodli jsme se pro
zveřejnění několika písemných připomínek obyvatel Držovic:
Reakce na článek ve Večerníku, ze dne 15.4.2013:
Večerník ví o záměrech Držovic „Buďme přátelé, ale zaplaťte.“
Tak tedy Večerník má obrovskou výhodu proti občanům obce Držovice, protože Ti rozhodně
neví nic o plánech vedení obce na urovnání vztahů s našimi sousedy z Prostějova. Nikdo
z obce, a je ověřeno, že ani část členů našeho zastupitelstva, není informována o postupu
tohoto jednání a ani neviděla dopis, ze kterého je citováno v článku. Jak je potom možné
uvádět, že jde o dohodu se zastupiteli Držovic?
A to je přesně náš problém. Vypadá to, že není třeba nikoho informovat, on se potom nikdo
na nic neptá a neotravuje.
Stejně tak tomu bylo v případě žaloby. Všichni věděli, že se připravují podklady pro jednání
o majetkovém vyrovnání, ale když se mělo hlasovat o dalším postupu, byla jen podána na
schůzi zastupitelstva strohá informace o tom, že žaloba již byla před konáním schůze podána
bez odsouhlasení členů zastupitelstva. Byla podána starostou obce, protože ten jednal v zájmu
obce.
Kolik tedy naši obec tato akce stála? To se za současného stavu informovanosti v naší obci asi
nikdy nedozvíme. Vždyť jsou to jen naše společné peníze, že ano?
Peníze, které jsme mohli mít hned a peníze, které bychom ušetřili na soudních poplatcích,
odměnách advokátů apod., které jsme mohli šetřit na slibovanou kanalizaci v obci. Každá
koruna dobrá, stačí jen každý rok něco uložit bokem. Za těch 6 let to mohla být i pěkná částka
na splnění slibů voličům.
V článku je citováno i vyjádření pana primátora města Prostějova, který nabízí Držovicím
projektovou dokumentaci na kanalizaci. Trošku se obáváme, že nám už nebude tato
projektová dokumentace k ničemu, jelikož se s rekonstrukcí kanalizace u nás nepočítá budují se nové silnice, chodníky apod. Pod nimi ale zůstává vše v původním stavu.
Komunikace jsou krásné, nové, je to vykonaná ta líbivá práce, která je hodně vidět a je hlavně
pro zviditelnění se před volbami.
Reakce na Držovický zpravodaj, vydávaný Obecním úřadem v Držovicích - „vandalismus“

Rád bych tímto reagoval na interpretaci paní starostky v Držovickém zpravodaji v odstavci ,,vandalismus".
Týkající se rozbahnění cesty. Paní starostka očerňuje místní občany z nedodržování dopravního značení
umístěného protizákonně na komunikaci parc.č. 941 v k.ú. Držovice na Moravě. Svými neověřenými zprávami
informovala pomocí Držovického zpravodaje naprosto účelově o tom, že jedině umístění sloupků zabrání
podobnému případu. Píše například - dozvěděla jsem se, že tam jelo těžké vozidlo s dlažbou. (Tam, rozuměj
manželům Šilhánkovým?) Je tedy ale záhadou, proč koleje způsobené tímto autem (technikou) končí až téměř na
konci komunikace a nikoliv v zahradě jmenovaných. Nikdo z majitelů přilehlých pozemků tuto komunikaci v
tomto termínu nevyužil k jízdě ani osobním automobilem, natož jinou technikou, právě z důvodu podmáčení
komunikace způsobené dlouhotrvajícími dešti. Navíc, nikdo z nich nevlastní tak rozměrnou zemědělskou

techniku, která zabrala celou šíři komunikace. Dále paní starostka píše o úctě k práci druhých lidí. Ptám se tedy,
co konkrétního, kromě umístění sloupků, udělala obec pro kvalitu této komunikace? Odpovím si rovnou: Vůbec
nic. Po celá léta, i bez umístění sloupků, majitelé okolních pozemků cestu nejen opravovali a zpevňovali pro
průjezd potřebné zemědělské techniky, ale také ji po celou dobu udržovali a sekli. Pravdu má paní starostka snad
jen v tom, že výchova začíná v rodinách. Drtivá statistika rozvodovosti ale přesto neznamená, že rodiny
neexistují. Ani zdaleka zde neplatí ono: Podle sebe, soudím Tebe. Jenže děti odrostou a vidí chování
lidí, zejména pak politiků a osvojují si toto jako jakousi normu. Poctivost a čestnost se nenosí. Ale to už je jiná
kapitola. Dnes, po čtrnácti dnech je cesta opět zarostlá jako dřív, nikdo neví, kdo a proč cestu rozbahnil, jen
očernění nás místních občanů se účelově dál šíří pomocí Držovického zpravodaje. Účelově, proto, že Magistrát
města Prostějova oznámil pokračování řízení o omezení veřejného přístupu na tuto komunikaci. Byl bych tedy
opravdu rád, aby se ve zpravodaji objevovaly pouze ověřené a pravdivé informace a tento nebyl pouze
populistickou prezentací paní starostky Blanky Kolečkářové.
Oldřich Kočí

DESATERO DOBRÉHO STAROSTY 1936 a 2013
1. Důvěra občanů tě postavila do čela obce. Být prvním občanem v obci je velké vyznamenání. Slib sám sobě na svou čest
a svědomí, že tuto důvěru nezklameš!
2. Jsi starostou nejen těch občanů, kteří tě volili, ale i těch, kteří tě nevolili. Buď proto ke všem stejně vlídný a spravedlivý.
3. Stejně tak nerozlišuj při vykonávání svého čestného úřadu příslušníky různých politických stran, máš v nich spatřovat jen
a jen občany. Použij obecní zpravodaj, za peníze všech občanů, abys zdůraznil svoji kandidaturu v krajských volbách.
4. Vynasnaž se podle sil a možností obce usnadnit život starým a chudým a práce neschopným příslušníkům obce. Třeba tím,
že v největších mrazech budou více než týden namrzlé chodníky a na silnicích uježděný zledovatělý sníh.
5. Podporuj všechno, co napomáhá školství v obci. Nic lepšího nemůžeme přát svým dětem, ovšem kromě zdraví, než dobré
vzdělání. Zvyš škole nájem natolik, že budova osiří, a místo aby alespoň něčím škola na provoz budovy částečně přispívala,
obec ji bude platit celou sama.
6. Nezapomínej na obecní knihovnu, která poskytuje ušlechtilou zábavu a vzdělání občanům.
7. Máš být upřímným přítelem všeho, co obec zkrášluje, zvelebuje a zlepšuje její zdravotní úroveň. Zasadit strom na správné
místo znamená vykonat dobrý skutek. Hlavně co nejblíže elektrického vedení, kanalizace, atd.
8. Vynasnaž si osvojit si co nejdříve nejdůležitější právní a zákonné předpisy, abys nezapomněl nic, co by mohlo sloužit obci
ku prospěchu. Aby se třeba nestalo, že se někomu na pozemku neobjeví nějaká stavba, jako třeba hráz.
9. Obecní majetek spravuj a nakládej s ním opatrněji a úzkostlivěji než se svým vlastním majetkem. Když prohospodaříš svůj
majetek, bude to Tvoje škoda, ale když promrháš obecní, ztratíš čest. Nejdřív se se sousedem suď o miliony, když prohráváš,
tak se rychle snaž dohodnout, prezentuj to, jako tvoji dobrou vůli ukončit spor. A miliony, o kterých jsi tvrdil, že na ně máme
nárok, tak ty si děl na poloviny, nebo na třetiny asi jako v teleshoppingu, když snižují cenu za pánve.
10. Dávej obci pěkný příklad nejenom dobrého starosty, ale také řádného občana v soukromém životě. Jediný tichý příklad
mívá větší cenu než spousta řečí a velké kázání!

Přejeme Vám i Vašim dětem pěkné prožití prázdnin.
V Držovicích dne 25.6.2013
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