ŽELECHOVICKÝ ZPRAVODAJ – Květnové vydání
Hlasovací lístek -

VZOR

MÍSTNÍ REFERENDUM

v hlasovacím okrsku č. 67, 68, 69
místní části Zlín – Želechovice nad Dřevnicí
dne 17. května 2008 v době od 8.00 do 21.00 hodin
Otázka položena k rozhodnutí v místním referendu:
„Souhlasíte s osamostatněním,
tedy oddělením, místní části Želechovice nad Dřevnicí
od statutárního města Zlína
a vznikem samostatné obce Želechovice nad Dřevnicí?“
ANO

NE

1. Co se v Želechovicích událo?

19. dubna proběhlo na sokolovně setkání přípravného výboru s občany. Vystoupili zde mj. také pracovník ministerstva pro
místní rozvoj, který rozvedl problematiku čerpání financí z fondů EU, starostka obce Držovice u Prostějova – paní Blanka
Kolečkářová – a starosta obce Ladná u Břeclavi – pan Zdeněk Juračka.
Obě tyto obce oslavily první výročí osamostatnění a bilancovaly tento rok. Jejich představitelé k nám přijeli, aby naše
občany mimo jiné ujistili, že samostatnou obec čeká sice spousta práce, ale dosažené výsledky stojí za toto úsilí. Spokojenost
jejich občanů je největším důkazem. Všichni zúčastnění starostové slíbili případné samostatné obci pomoc v jejích začátcích.
V obci Ladná proběhlo referendum nadvakrát. Poprvé v roce 2000 , kdy toto referendum proběhlo pro samostatnou obec
neúspěšně, chybělo jim 63 hlasů, což při počtu 900 oprávněných voličů, činilo 7 %. Město Břeclav poté přislíbilo investovat
do rozvoje obce, zůstalo však pouze u slibů. Těsně před druhým referendem byla v Ladné zrušena i základní škola. Dle tehdy
platné legislativy mohli referendum zopakovat až po 4 letech a nízké procento u neúspěchu bylo pro přípravný výbor a
všechny občany velkou výzvou. Když v roce 2004 zopakovali referendum, přišlo se vyjádřit pro dokonce 80% zapsaných
voličů. Jediné o co v tomto období přišli, bylo spousta peněz do obecní kasy a o 4 roky si zpozdili možnost čerpání
nejrůznějších dotací, nejen z fondů EU, ale i z ministerstev ČR a fondů v ČR. Obec Ladná vylepšuje svoji infrastrukturu a
chystá se budovat po etapách kanalizaci.
V obci Držovice bylo referendum úspěšné napoprvé, a za jeden rok trvání samostatné obce dokázali vybudovat více
než pod městem Prostějov za předchozí roky, např. dětské hřiště, úpravu místní komunikace, cyklostezku a chystají se na
kanalizaci.

2. Co se chystá
chystá?

Jak jistě již víte, obec Želechovice se připravuje na své historicky první referendum.
Hlasovací lístky obdržíte přímo až ve volební místnosti a každý hlasovací lístek bude obsahovat výše
uvedenou otázku .

-

Státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den konání místního referenda v místní části Želechovice nad Dřevnicí přihlášen k trvalému pobytu , může hlasovat, pokud
požádá Magistrát města Zlína ( pracoviště v Prštném) o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Při podání žádosti musí
prokázat, že je státním občanem členského státu EU a že v Želechovicích je přihlášen k trvalému pobytu.Při podání žádosti se
občan prokáže „Průkazem povolení k pobytu pro státního příslušníka státu Evropských společenství“.

-

Každá oprávněná osoba se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
komise hlasování neumožní.

-

Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou
odpověď „ANO“ nebo „NE“ , pro kterou hlasuje, a vloží tento lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacích lístků se nepřihlíží.
( ANO – jsem pro osamostatnění, NE – nejsem pro osamostatnění).

-

V případě, že neoznačí křížkem žádnou odpověď , zdrží se hlasování.

-

K jiné úpravě hlasovacích lístků se nepřihlíží. Tento hlasovací lístek vloží do úřední obálky.

-

Hlas oprávněné osoby je neplatný : a) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků, b) označila-li křížkem současně odpověď
„ ano“ i „ ne“ u jedné otázky, c) označí-li hlasovací lístek jiným způsobem než způsobem uvedeným v poučení, d) není-li hlasovací
lístek vložen do úřední obálky.

V případě, že se ze zdravotních důvodů nemůžete dostavit do hlasovací místnosti, kontaktujte i v den
referenda členy hlasovací komise, viz. níže uvedená tel. čísla, kteří se k Vám dostaví s přenosnou urnou:
- Rostislav Hanzlík
tel. 604 288 723
Michal Špendlík
tel. 777 899 973
- Pavel Janíček
tel. 777 084 141
Jaroslav Macháň
tel. 775 381 764
- Helena Garguláková tel. 608 849 968
- základní škola
tel. 577 902 014
Jaromír Macík
tel. 737 375 969

3. A ještě doušek na závěr.
V Želechovicích žije trvale 1949 obyvatel, z toho 1628 dospělých oprávněných voličů ( stav k 1.1.2008). Při podpisu návrhu na
referendum jsme zastihli pouze 1269 občanů. Zbylou část občanů jsme buď nezastihli i přes opakované návštěvy, nebo žijí či
studují jinde. Tato část občanů činí poměrně významných 22%.
Pro úspěch referenda je nutná účast nadpolovičního počtu všech oprávněných voličů a zároveň, aby více než 50% všech
oprávněných voličů řeklo ANO, tj. více 814 občanů.
Vážení spoluobčané, zde je zapotřebí každý hlas, většina z Vás k normálním volbám nechodí, ale u
referenda, kde rozhodujete poprvé o vlastní obci, je Vaše účast nutná.
V tomto referendu nejde o žádné volby zastupitelů ani starosty. Jedná se o zásadní rozhodnutí, zda chceme
být samostatní, nebo ne. Volby do zastupitelstva, které by pak zvolilo starostu, mohou následovat až
po rozhodnutí občanů o osamostatnění.
Nevíme, jak dalece o referendu přemýšlíte, ale mohou nastat tři situace :
a) první situace – že přijde více než 50% zapsaných voličů a vyjádří se pro, tj. více než 814 občanů. Tímto bude vše
rozhodnuto a nám nezbude než Želechovicím blahopřát, že nejsme lhostejní lidé vůči své přítomnosti a budoucnosti.
Nebude to lehká cesta, ale ne nemožná, aby Želechovice byly hezkou a fungující obcí. Rozhodovat v budoucím
zastupitelstvu může každý z Vás, případně lidé,které znáte , které si zvolíte a kteří zde budou bydlet s Vámi.

b) Druhá možnost – že v referendu těsným výsledkem nebude zvolena samostatnost . Tato situace bude pro všechny
velkou výzvou, ale nezbude než tento výsledek plně respektovat při platnosti stávajícího zákona o referendu. Proto je
důležitá Vaše účast, aby k této situaci nedošlo! Dle stávající platné legislativy lze referendum opakovat po dvou letech,
ale mezitím zbytečně ztratíme možnosti čerpání financí jak ze státního rozpočtu, tak dotačních titulů z ministerstev a
fondů EU( v roce 2013 končí stávající dotační tituly, jistě budou nové, ale zatím nejsou zveřejněny), bude schválen
územní plán a případná obec takto ztratí zbytečně čas, ve kterém je možné alespoň po částech realizovat nějaký
rozvoj.

c) Třetí, nejhorší situace – nastane, pokud by nás přišlo málo. Ukážeme tím svůj nezájem o sebe a své okolí, lhostejnost
k současnosti i k budoucnosti obce. Pak by to byla opravdu velká prohra. Potom bychom si ale neměli stěžovat a
naříkat, že je se nám nedaří prosadit naše požadavky na rozvoj Želechovic. Všichni máme historickou příležitost, která
se již znovu nemusí naskytnout.
Pozice statutárního města vůči Želechovicím by posílila s vědomím, že na zdejší občany stačilo např. pouze zavedení
MHD 1,5 měsíce před referendem (i když to 30 let nešlo), či návrhy radnice např. na zřízení místních regionálních
komisí. Tyto slibované místní komise mají minimální pravomoci a zlínští zastupitelé možná ani neví, že na
Pasekách jedna existuje, ale její kompetence nejsou žádné. Želechovice zůstanou opět na okraji zájmů Zlína vždyť
už v současné době nejsou tzv. dobrou adresou. Investice města jdou pouze na drobné opravy, většinou již
havarijních stavů.
Není zde schválený územní plán, či plán strategického rozvoje obce, dokonce více než celé desetiletí, zde hrozí
demolice přibližně 35-ti domů pro dopravní koridor, zdvojkolejnění trati a zatopení části Pasek přehradou. Tato
místní část stárne, ubývá zde dětí a bude se postupně vylidňovat.
Referendum je vážná věc a zaslouží si úctu, neboťˇje to jedna z velkých výsad demokracie, kdy se můžete rozhodnout
dle vlastního uvážení . V České republice se osamostatnilo spousta obcí a měst, jen z nejbližšího okolí to jsou např.
Tečovice, Ostrata, Březnice , Lípa, Kunovice a Staré Město. My neznáme žádnou, která by litovala a chtěla se vrátila
zpět. Vy ano? Želechovice mají na to, aby se staly úspěšnou samostatnou obcí. Víme, že je to spousta práce a starostí,
ale ty jsou přece v každé věci , která je důležitá a která za něco stojí a jsme na ně připravení.
Vážení občané, v prosinci 2007 jsme na sokolovně uspořádali první setkání s Vámi, občany Želechovic,
a následně jsme se zavázali, že dovedeme obec k referendu o osamostatnění. Svůj slib jsme splnili a
v referendu bude na nás všech, abychom ukázali, zda to s naší obcí opravdu myslíme vážně. Máme
jedinečnou šanci v příštích 5-ti letech za pomoci prostředků z EU i dotačních titulů z různých ministerstev
ČR vybudovat či modernizovat po částech to, co se za posledních 18 let zanedbalo. Tato příležitost se
v budoucnu nemusí opakovat, proto ji vezměme pevně do svých rukou.
Srdečně zdraví
Přípravný výbor
www. zelechovice.net
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TJ SOKOL Želechovice zve dne 17. 5. 2008 občany místní části Želechovice nad Dřevnicí
Na

MÁJOVOU VESELICI , která se bude konat pod sokolovnou ( dle počasí v sále )
Začátek od 16,00 hodin. Vstupné i občerstvení zdarma.

