HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 3/2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
prázdniny utekly jako voda a
prvním školním zvoněním jsme
přivítali pět našich prvňáčků.
Podzim je tady a s ním tradiční
krojované hody, které se opět
vydařily. Veselí vystřídaly
podzimní práce včetně sběru
ovoce, a to nejen na uskladnění.
Od měsíce září máme nového pomocníka na
údržbu veřejného prostranství. Zastupitelstvo
schválilo nákup komunální techniky, která nám
umožní zvládnout jak letní, tak zimní údržbu.
Stále nejrozsáhlejším připravovaným projektem je
výstavba kanalizace a společná čistírna odpadních
vod. DSO Ligary pokračuje v přípravě realizace
společného projektu, na který obdržel dotaci
z Operačního programu Životního prostředí ve výši
90% uznatelných nákladů – 218 mil. Kč. O další
dotaci ve výši 10 mil. Kč požádal svazek
Jihomoravský kraj. Zbývající finanční prostředky,
vlastní zdroje žadatele, budou kryty půjčkou ze
Státního fondu Životního prostředí a bankovním
úvěrem. Pro obec Heršpice je přepokládaná výše
cca 18 mil. Kč. Přesné částky budou známy až po
skončení výběrového řízení na zhotovitele. Ze
zkušeností podobných projektů, dochází ke snížení
celkové ceny asi o 20%.
Někteří občané se zúčastnili informační schůzky,
která proběhla v Heršpicích 2.října, přišlo asi 50
občanů. Schůzky se postupně konaly ve všech
obcích svazku. Nejdiskutovanější byly dotazy na
domovní přípojky. Starostové jsou si vědomi, že
pro majitele nemovitostí to je nemalá finanční
zátěž. Podařilo se nejdražší část domovní přípojky
zahrnout do uznatelných nákladů. V současné době
nabízíme možnost společného projektanta, zájemci
se mohou hlásit telefonicky, e-mailem nebo osobně
na obecním úřadě. Předpokládaná cena projektu
domovní přípojky je 2 500,-Kč bez DPH. Schůzky
se zájemci budou organizovány osobně. Při
výstavbě přípojky bude nabídnuta možnost nákupu

materiálu s množstevní slevou. Pokud bude někdo
z občanů mít zájem nahlédnout do projektu, tak je
nutné si předem dohodnout termín schůzky.
S předstihem si vás dovoluji požádat o trpělivost a
pochopení při realizaci tak rozsáhlého projektu.
Realizací tohoto projektu je definitivní řešení
likvidace odpadních vod.
Letošní rok začal výjimečně, následovaly
neobyčejné události a pokračuje zkouškou
odpovědnosti. Věřím, že v příštích dnech
nezůstanete doma a projevíte svou odpovědnost.
Jiří Ziegler

USNESENÍ ZO HERŠPICE č. 17
ze dne 04. 09. 2013
Usnesení č. 17/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 4 - 249 100,-Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/04
Usnesení č. 17/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu s panem Jiřím Šmerdem,
bytem Heršpice 4, 684 01 Slavkov u Brna na
pozemek p. č. 399, ostatní plocha, výměra 12m2,
v k.ú. Heršpice za dohodnutou kupní cenu celkem
ve výši 6 000,-Kč. Správní poplatek spojený
s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u
příslušného
katastrálního
pracoviště
uhradí
kupující.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu s E.ON Distribuce, a.s.
IČ: 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, na pozemek p.č. 399,
ostatní plocha, výměra 6 m2, v k.ú. Heršpice za
dohodnutou kupní cenu celkem ve výši 5 400,- Kč.
Správní poplatek spojený s podáním návrhu na

vklad
vlastnického
práva
u
příslušného
katastrálního pracoviště uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 17/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje nákup komunální techniky v rozsahu
376 147,00 Kč a dodavatel firmu Renata Rumpová,
se sídlem Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 49412663.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 17/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno, č. sml. 20590/13/OKH.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 17/07
Usnesení 17/07a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene sml.
EKO-JMP/Heršpice/P1061/10/13-B se společností
JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, IČ 27689841.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 17/07b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene sml.
5479/821/01/H se společností JMP Net, s.r.o., se
sídlem Plynárenská 499/1,65702 Brno,IČ 27689841
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 17/08
Usnesení 17/08a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí:
 Volby do PS PČR vyhlášené na dny 25.-26.10.2013
 DSO Ligary – informační schůzky v jednotlivých
obcích, v Heršpicích 2.10.2013 od 18h
 Tradiční krojované hody 21. září 2013 – 10 párů,
 Strategie rozvoje mikroregionu DOS Žl a P
 Poděkování obce Putimi za finanční dar
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 16/08b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí dopis ing. Jana Knésla, bytem Slavkov u
Brna ve věci užívání pozemků p.č. 918/1a 917/2 TJ
Heršpice, o.s. a pověřuje starostu obce Jiřího
Zieglera k jednání možné směny nebo prodeje.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Informace obecního úřadu
a) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta obce Heršpice Jiří Ziegler, na základě §
15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční
dne 25. 10. 2013 od 14 hodin do 22 hodin a dne
26. 10. 2013 od 8 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny
je volební okrsek č. 1, místnost pro hlasování je
v přísálí kulturního domu, Heršpice 91 pro
oprávněné občany s adresou místa trvalého
pobytu v obci Heršpice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
občana České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny
hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
b) Oznámení
Oznamujeme občanům, že v pátek 25. 10. 2013
budou k potoku a ke hřbitovu přistaveny kontejnery
na objemný odpad. Do těchto kontejnerů je
zakázáno dávat stavební suť, nebezpečný odpad a
elektroodpad.
c) Výročí 20. let založení
Obec Heršpice je zakládajícím akcionářem
společnosti Respono a.s. a společnosti Vodovody a
kanalizace Vyškov a.s.
Respono a.s. zajišťující komplexní odpadové
hospodářství a Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.
z oboru vodního hospodářství letos oslavily 20. leté
výročí jejich založení. Při této příležitosti pořádaly
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve Vyškově.
Návštěvníci se tak mohli těšit na prohlídku
sběrného dvora, dotřiďovací linky a svozové
techniky v Responu a.s. a na prohlídku
vodárenského zařízení ve společnosti VAK a.s.
Do dalších let jim přejeme spokojené zákazníky,
kteří si váží jejich služeb.
Lucie Gottvaldová, obecní úřad
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Misijní neděle
Každým rokem se světově slaví Misijní
neděle. Je to den, kdy církev myslí na oblasti ve
světě, kde žijí lidé v materiální nouzi a chybí jim
vzdělání. Misijní dílo není jen charitativní pomocí, i
když se koná po celém světě sbírka, ale základem je
šíření víry, za které se také věřící především modlí.
Loni uplynulo 190 let od založení Díla šíření
víry. Zakladatelkou je Pauline Jaricot, která slyšela
kázat v kostele o misiích. Pocházela z bohaté rodiny
a ptala se sama sebe – co já s tím mohu udělat?
Došla na myšlenku modlit se za misie. Začala o tom
říkat lidem kolem sebe, zda se s ní chtějí modlit za
misie. První byla modlitba a toto dílo se rozšířilo do
120 zemí světa.
V jedné chudé krajině se stal zajímavý
příběh. V zemi byl řadu let válečný konflikt a
mnoho chudých lidí přišlo často i o to málo, co
měli. Bylo obtížné najít obživu, a to zvláště v
odlehlých rybářských oblastech, které byly válkou a
chudobou zasaženy nejvíce. Když se však počítal
výtěžek sbírek z farností během Misijní neděle,
došlo k nečekanému překvapení. Diecéze, do níž
patřily chudé rybářské oblasti, dala ve srovnání s
ostatními o mnoho víc. Velmi brzy se přišlo i na to,
čím to bylo. Chudí rybáři, kteří dobře věděli, co
bída a hlad znamená, se totiž rozhodli věnovat pro
misie výtěžek jednoho dne, a tím pomoci lidem,
kteří trpí třeba ještě větší nouzí. Chudí dají nejvíce.
My říkáme, že jsme chudí, že je finanční
krize. Že chudí nejsme, nás usvědčuje to, že ještě
tolik nedáváme. Misie – nejde především o peníze,
ale o modlitbu a odříkání, myslet na druhé a mít
srdce otevřené pro druhé - to je víc, než dát peníze.
Jakmile mám srdce otevřené, není problém dát i
více, z lásky. Uvědomění si sounáležitosti
k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají
radost, která je tak důležitá pro prožívání víry.
Vždyť máme chudé bratry a sestry, o které se
staráme.
Světový den modliteb za misie, slavený
každoročně pod názvem Misijní neděle, se v celé
církvi se začal poprvé slavit v roce 1926. „Misijní
neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná
Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního
mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“
(Jan Pavel II.) Věřící ve všech katolických
farnostech světa se během Misijní neděle společně
modlí a finančně přispívají do světového fondu
solidarity:

- pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa, na
které se podílí téměř 650.000 duchovních, biskupů,
kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a
laických spolupracovníků.
- podporují se katechetické, vzdělávací, charitativní
a sociální projekty, školy, nemocnice, domovy pro
sirotky a staré lidi, střediska pomoci a leprosária,
stavby a opravy kostelů a jiné.
Díla vždy vyžadují od místních lidí na jednotlivých
projektech spoluúčast, vychovávají a vedou místní
lidi k umění hospodařit a k samostatnosti.
Křesťan má na základě svého křtu uskutečňovat
misijní povolání a tak šířit radost Božího království.
Benedikt XVI řekl: „Misie jsou věcí lásky“.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Program katolické farnosti
Pravidelné bohoslužby v kostele v Heršpicích:
neděle 11.00 a středa 17.00 s tématem pro děti.
Svátost nemocných udělovaná při mši sv. v neděli
13. 10.
Setkání rodin s dětmi, které navazuje na zdařilé
odpoledne na jaře, se uskuteční v neděli 20. října od
15.00 do 18.00 hodin ve Slavkově v sále Domu sv.
Rodiny. V programu promluví na téma o
křesťanské výchově a předávání víry v rodině P. Jiří
Kaňa z Blanska, který má s pastorací rodin velké
zkušenosti. Součástí programu bude beseda
s dotazy, společná modlitba a vzájemné setkání při
občerstvení, které můžete přinést. Děti můžete mít
sebou, nebo se vám o ně postarají děvčata, která si
s nimi budou hrát.
Obnova pro ženy všech věkových kategorií, sobota
9. 11., Dům sv. Rodiny, vede P. Adam Rucki.
Adorační den slavkovské farnosti, 15. 11. ve
všech kostelích během dne (dle ohlášení).
Obnova pro muže, sobota 23. 11., Dům sv.
Rodiny, vede P. Jan Szkandera, spirituál
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30 – 12.00 a 16.00 – 16.30
pátek 9.30 – 12.00
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz
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Kantoři
Pokud teď očekáváte, že budu psát o naší
heršpické škole nebo si stěžovat na poměry ve
školství, mýlíte se. Chci se nyní věnovat tomu, co
původně slovo „kantor“ znamená. Je odvozeno od
latinského slova cantare – zpívat. (Odtud například
pochází i název pro vokálně instrumentální dílo,
kantáta.)
Kantor byl prapůvodně vedoucí zpěvák
pěveckého sboru při bohoslužbách a později, když
mu byly přidávány další funkce, znamenal „kantor“
ten, kdo je odpovědný za církevní hudbu ve sboru,
ve farnosti. Obvykle byl kantor také varhaníkem,
dirigentem pěveckého sboru i instrumentálního
tělesa účinkujícího v kostele, byl i učitelem hudby,
případně i hudebním skladatelem. K těm
nejznámějším evangelickým kantorům, kteří
obsáhli celou šíři kantorského povolání, patřili
Johann Sebastian Bach nebo Georg Philipp
Telemann.
Není to ještě tak dávno, kdy při každém
větším kostele byl pěvecký chrámový sbor, ne-li
několik sborů, a nacvičoval a hrál malý
instrumentální
soubor,
obvykle
složený
z dechových nástrojů. Pěvecký sbor a hudební
soubor si vychovávaly své nástupce od dětských let
a i varhaníci dbali o to, aby po nich přišla mladší –
a snad i vzdělanější – generace pokračovatelů.
V českých evangelických poměrech se o vedení
hudby v kostele starali zapálení a talentovaní laici,
sbormistři a varhaníci. V našich sborech nebylo
možné najmout si placeného kantora, jako tomu
bylo např. zvykem v Německu. O to více zasluhuje
obdiv, když se této práce lidé ujímají, a tak se
církev snaží, aby byli kantoři, resp. varhaníci a
sbormistři patřičně vzděláváni. A tak kromě
konzervatoře v Olomouci pod Evangelickou
akademií, byl před třemi roky zahájen Seminář
církevní hudby Evangelické akademie. Sbormistři a
varhaníci, kteří tento seminář loni absolvovali, se
nyní sejdou na svém prvním setkání u nás
v Heršpicích ve dnech 19. a 20. října. Chtějí se
scházet jako Spolek evangelických církevních
hudebníků (SECH) a u nás se takto po svém
absolutoriu setkají poprvé. Setkání to bude
pracovní, a tak není divu, že jeho výsledkem budou
dvě vystoupení pro církevní i širokou veřejnost. Do
nácviků písní chtějí tito kantoři vtáhnout i místní
pěvecký sbor, který také na koncertu vystoupí.
Sami také jako pěvecký sbor vystoupí. Proto
dovolte, abychom Vás pozvali těmito pozvánkami:

Farní sbor ČCE v Heršpicích
Vás srdečně zve na
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
20. října 2013, ve 14:30 hod.,
evangelický kostel v Heršpicích
Účinkující: Spolek evangelických církevních
hudebníků (SECH) a pěvecký sbor ČCE
v Heršpicích.
Na programu zazní varhanní a vokální hudba od
těchto autorů:
Johann Sebastian Bach,
Christian Erbach,
Johann Erasmus Kindermann,
Giuseppe Ottavio Pitoni,
Jan Václav Kalivoda, Arthur Eglin,
Armin Knaab,
Ladislav Moravetz, Peter Nardone.
Průvodní slovo: Ladislav Moravetz, celocírkevní
kantor Českobratrské církve evangelické. Vstup
dobrovolný. Výtěžek dobrovolné sbírky bude
použitý na vzdělávací aktivity SECH.

Srdečně Vás zveme na bohoslužby,
které se budou konat
20. října 2013 v 9:30 hod.
v evangelickém kostele
v Heršpicích.
Při bohoslužbách zazní v podání
členů nově založeného Spolku
evangelických církevních hudebníků
několik liturgických zpěvů, které
budou součástí nového církevního
zpěvníku.

Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka
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Zprávy ze školky
Září klepe na vrátka,
připravte se děťátka.
Otevřou se dveře školky,
vítáme vás, kluci, holky.
Pojďte si sem s námi hrát,
učit se a povídat.
Ať se Vám tu pěkně daří
celý rok a nejen v září.
Touto krátkou říkankou jsme 2. září přivítaly
děti ve třídě "Hvězdiček". Děti se postupně
seznamovaly s místem, prostředím i okolím MŠ.
Hned v prvním týdnu k nám přijelo divadlo z
Hradce Králové s legračním představením:
"Pohádky z našeho statku". Dětem se pohádky
líbily a moc se nasmály.
18.9. se uskutečnil v MŠ "Hračkový den".
Děti si přinesly svoji oblíbenou hračku z domova,
všem kamarádům ji předvedly a potom si s ní hrály.
Hračkové dny budou ve školce probíhat během
celého roku.
A co nás čeká v podzimních dnech?
Do školky přijede maňáskové divadlo "Sluníčko" s
pohádkami "Dlouhý, Široký a Bystrozraký ", "O
Koblížkovi" a "Tři prasátka". Společně se školáky
si poslechneme koncert Slávka Janouška s názvem
DUŠIČKY a na podzim samozřejmě nesmí chybět
"Drakiáda" s výrobou vlastních dráčků.
učitelky MŠ

DIAKONIE BROUMOV - PODĚKOVÁNÍ
Diakonie Broumov o.s., děkuje obci Heršpice
a občanům za zorganizování mimořádného sběru
použitého ošacení na pomoc lidem, kteří byli
postiženi letošními povodněmi. Přijměte co
nejsrdečnější dík nejen jménem naší organizace, ale
hlavně jménem všech lidí, kteří se ocitli v nouzi a
kteří si velmi váží pomoci vás všech.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
Pomáhejte charitě AIDED, pomůžete potřebným,
přírodě i sobě
Prostřednictvím vedení obce děkuje sdružení
AIDED-EU všem občanům Heršpic za velmi cenné
dary v podobě odloženého textilu a dalšího
materiálu, který v průběhu letních měsíců občané ve
velkém množství připravili po několika písemných
výzvách vhozených do poštovních schránek, a to
před své domy ke svozu po letošních povodních.
Díky těmto rychlým a četným darům mohlo
sdružení AIDED-EU zajistit dostatek oděvů i
dalšího např. úklidového materiálu pro oběti
povodní, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.
Díky těmto darům může dál zajišťovat
materiál pro lidi v nouzi např. v Pákistánu,
Afghánistánu i arabských zemích. V současné době
se rozhořely velké občanské nepokoje v Egyptě,
hrozí válečný konflikt v Sýrii. Přibývá běženců
v Turecku, Itálii i jiných zemích. Bez oděvů a obuvi
je mnoho potřebných v zemích východní a severní
Afriky. Pro mezinárodní humanitární projekty
Charita AIDED dodává 30 – 50 % výtěžku
celkového objemu své sbírkové činnosti. Použitý
textil nachází příjemce také v regionálních
stacionářích pro potřebné, sociálních zařízeních či
útulcích pro zvířata u nás doma. Zájemci z regionů
na jihu Moravy takto odčerpají mezi 10 – 20 %
sbírek. Technicky zpracovatelného materiálu se po
mobilním sběru, v kontejnerech, individuálních
sbírkách a jiných formách sběru shromáždí asi
čtvrtina. Jde o - pro účely dalšího využití - již
nepoužitelný textil, který se průmyslově zpracovává
při výrobě čisticích pomůcek nebo izolačních hmot
pro stavebnictví a jiná odvětví. Zbylých 5 - 15 % je
zatím odpad, který se termicky zhodnocuje, tedy
ekologicky likviduje ve spalovnách a využívá na
výrobu tepla. Tento model využití však bere za své
v mimořádných situacích, kdy je charita AIDEDEU plně připravena co nejrychleji zmírnit následky
humanitárních katastrof u nás doma a v našem
evropském prostoru a pro tento účel vlastně vznikla.
Kdyby se do nového systému AIDED operativně
zapojila vaše obec, spolky, školy nebo i jednotlivci,
mohla by „srdíčková“ charita svým partnerům
garantovat potřebné množství „suroviny“ pro rychlé
humanitární využití. Tak by se mohli občané
prostřednictvím sdružení AIDED prakticky přímo
podílet na celosvětové i domácí humanitární
pomoci pouze tím, že nebudou odkládat již použité
šatstvo, lůžkoviny, bytový textil, prádlo, ručníky,
obuv v párech a hračky do směsného odpadu, ale
odloží je v rámci zatím mobilních sběrů pro ty, kteří
je ještě mohou používat. Pomáhají tak navíc obci
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snižovat náklady na svoz a likvidaci směsného
odpadu, a tím šetří i vlastní kapsu. Tímto chováním
navíc mohou velmi výrazně chránit své životní
prostředí, neboť textil na skládkách představuje
velké nebezpečí pro kontaminaci spodních vod.
Zapojte se i vy! O možnostech spolupráce naše
charita informuje na webových stránkách
www.aided.cz.
Mgr. Jana Vlková, AIDED

Český zahrádkářský svaz Heršpice
Slavkovští zahrádkáři děkují za pomoc při
aranžování výstavy a dodání výpěstků. Výstava
byla obdivována všemi návštěvníky a pro mnohé
byla inspirující. Výstavu navštívilo 1500 lidí. Ještě
jednou veliké díky díky …
Od 24. 9. 2013 každé úterý ve 14 hodin
probíhá zahrádkářské setkávání seniorů pod
vedením ing. Olgy Zástřeškové, na které zveme
všechny občany, kteří chtějí aktivně strávit čas
s kolektivem, zasmát se, zazpívat a pobavit při
rukodělných činnostech a přinést nové inspirace pro
naši činnost. Připravujeme překvapení na vánoční
besedu seniorů a různé věci na vánoční jarmark,
který bude 1. 12. 2013.
Ing. Petr Hanzelka připravuje návštěvu
zimní zahrady, termín návštěvy bude oznámen.
Zahrádkáři

Upozornění
V současné době vrcholí přípravy zahrádek
na příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí,
přitom se však mnohdy chovají neopatrně a
nedodržují základní bezpečnostní pravidla. Tímto
chceme občany upozornit na dodržování zákona č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a zákona č.
133/1985 Sb. o požární ochraně a níže uvádíme
některé informace.
-Dle § 23 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi
jiné materiály než suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. Za tento
přestupek lze uložit pokutu do 50.000,- Kč.
-Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů,
jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm.
s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit
pokutu do výše 25.000,- Kč.
-Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a
podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
Při spalování hořlavých látek na volném

prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah
této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou
povinny předem oznámit územně příslušnému HZS
kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto
činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická
nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu
podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona.
Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta
až do výše 500.000,- Kč.
-Pálení shrabané trávy, listí či klestí zákon výslovně
nezakazuje, i na tuto činnost platí určitá pravidla a
omezení. Podnikajícím fyzickým a právnickým
osobám zákon ukládá povinnost pálení klestí po
lesní těžbě a většího množství odpadu předem
ohlásit hasičům a při pálení pak zajistit protipožární
opatření. I když majitelé zahrádek tuto povinnost
nemají, spalování většího množství biologického
odpadu hasičům mohou ohlásit také a zabránit tak
případnému zbytečnému výjezdu požárních
jednotek. K hlášení hasičům mohou využít
webových stránek www.firebrno.cz/paleni-klesti.
(pozn.: Odesláním formuláře Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje nepovoluje pálení.
Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení
evidováno operačním a informačním střediskem
hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření
místa pálení s možným nahlášením požáru.)

TJ Heršpice
Zdravím opět všechny sportovní přátele v nové
sezóně 2013/2014. Jak jste si určitě všimli, ve III.
třídě se nám podařilo udržet a nezbývá nám než
optimisticky hledět do budoucnosti. Tým jsme opět
posílili tentokrát o středního záložníka Sašu
Kamenova, který zatím vede naši střeleckou
produkci. Jelikož jsme v minulém ročníku měli
problém s obranou, získali jsme do ní ze Slavkova
Filipa Ondru. Také jsme konečně získali trenéra ze
Žarošic, který zrovna s sebou přivedl brankáře,
který už nás v mnoha zápasech podržel. Přejme
tedy novým posilám a hlavně trenérovi, aby se co
nejdříve začlenili do kolektivu a vytvořila se opět
parta fotbalistů, která bude předvádět pěkný fotbal.
Níže uvádím soupis zápasů, které nás na podzim
ještě čekají.
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Přípravka:
Pá. 11.10. v 17:00 Slavíkovice-Heršpice
Ne. 20.10. v 13:00 Heršpice-Otnice
Ne. 27.10. v 12:45 Křižanovice-Heršpice
Muži:
Ne. 6.10. v 15:30 Heršpice-Otnice „B“
So. 12.10. v 15:00 Zbýšov- Heršpice
Ne. 20.10. v 15:00 Heršpice-Kroužek
Ne. 27.10. v 14:30 Heršpice-Bošovice
Ne. 3.11. v 14:00 Nížkovice-Heršpice
Ne. 10.11. v 14:00 Křižanovice-Heršpice
Ne. 17.11. v 13:30 Heršpice-Velešovice
Hlavní společenskou událostí podzimu v naší
vesnici jsou vždy hody, které se pořádají na počest
sv. Matouše. A letos tomu nebylo jinak. Vínko
teklo proudem, zpívalo se, tancovalo, no co Vám
mám vykládat, Vy co jste tam byli, víte, Vy co jste
tam nebyli, litujte. Chtěl bych nyní poděkovat
výborným stárkům a stárečkám, že se v rychlosti
dokázali vše naučit a nachystat, co bylo potřeba,
hlavnímu stárkovi Radimovi Chytilovi, že to vše
dokázal uřídit a také všem fotbalistům a
funkcionářům TJ Heršpice, kteří se na přípravě a
organizaci hodů podíleli. A v neposlední řadě těm,
kteří si odepřeli požitek z bezstarostného veselí
hodů a místo toho šli za bar či výčep do první linie
a čelili tak tomu moři žíznivých krků, které se na
nich valili. Děkuji Vám, byla to dobrá práce. A
samozřejmě nakonec bych chtěl poděkovat Vám
návštěvníkům, že jste přišli, že jste tam s námi byli
a že jste nám tak pomohli dotvořit tu nádhernou
atmosféru hodů.
Tož co ještě dodat, mějte se krásně a užívejte
posledních slunečných dní. Při dalších novinkách ze
světa sportu na viděnou.
Ing. Lubomír Vylam

Vyhodnocení cykloakce
V sobotu 28. září 2013 se odpoledne v obci
Zbýšov uskutečnilo tradiční vyhodnocení cykloakce
„Za poznáním svého
kraje“,
kterou
každoročně vyhlašuje
Dobrovolný
svazek
obcí Ždánický les a
Politaví. Přišli všichni,
kdo mají rádi toulky
přírodou, pěšky nebo na
kole.
Byli
zde
odměněni děti i dospělí,
kteří během prázdnin
objeli na kole všech 27
členských obcí sdružení
a do průkazky nasbírali
potřebná razítka.
Sportovní odpoledne obohatila ukázka první
pomoci předváděná profesionálními záchranáři.
Nechybělo bohaté občerstvení. Obec Heršpice
reprezentovali manželé Alois a Hana Dvořákovi a
slečna Eva Mazalová.
Letošní ročník je ukončen, ale cyklisté určitě
budou jezdit dále, než se přihlásí paní zima.
Jiří Ziegler
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Slavkovská iniciativa smíření
V sobotu 5. října se v obci Velešovice
uskutečnilo již 18. setkání Slavkovské iniciativy
smíření, kterou zahájil předseda Rev. Jaroslav
Kratka, ChLJ. Setkání se účastní zástupci
duchovních a samosprávy i široká veřejnost.

Motto SIS:

„Odkaz
soluňských
bratří pro
současnou
dobu“
Pozvání přijal poslanec Národní rady SR Doc.
RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. a nechyběli přátelé z
Novojičínska s farářkou ČCE Máriou Jenčovou.
Seminář se nesl v duchu jubilejního
cyrilometodějského roku - 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Poté následovala
Ekumenická bohoslužba v místním kostele sv.
Barbory, které předsedal nově zvolený biskup
brněnské diecéze CČSH Juraj Jordan Dovala.
Bohoslužbu
obohatilo
vystoupení
Malého
hudebního družení z Rousínova pod vedením Karla
Cyrila Votýpky. Setkání završil koncert Smíšeného
pěveckého sboru Rastislav z Blanska pod vedením
Jaroslava Martináska a spoluúčinkující komorní
orchestr CZECH VIRTUOSI. Během celého setkání
mohli účastníci zhlédnout výstavku obrazů s cyrilometodějskou tematikou, které namalovaly děti
z okolních škol. Zúčastněným školám budou od
DSO Ždánický les a Politaví předány dárky.
Potěšily mne obrazy namalované dětmi z heršpické
školy a rád se připojím k ocenění.
Celé sobotní setkání bylo prostoupeno
vzájemným pochopením, úctou a duševní pohodou.
Škoda, že takové sobotní pohodové setkání netrvá
třistašedesátpětkrát.
Jiří Ziegler

Společenská kronika
 Opustili nás
Horká Markéta, Heršpice 161
Matušů Milan, Heršpice 116
Narodili se
Janíková Ida, Heršpice 325
Rábik Matyáš, Heršpice 274
Dožívají se
60 let
Knésl Ladislav, Heršpice 134
Dobeš Zdeněk, Heršpice 85
Kučerová Vojtěška, Heršpice 16
65 let
Jeřábek Miloslav, Heršpice 97
Šenkyřík Václav, Heršpice 20
70 let
Škaroupka Vratislav, Heršpice 179
75 let
Štěpánková Vlasta, Heršpice 37
80 let
Lednová Marie, Heršpice 194
Maláčová Emilie, Heršpice 23
85 let
Spáčilová Zdena, Heršpice 185

Všem jubilantům gratulujeme.
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