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Obec Heršpice
připravila pro všechny
starší spoluobčany

Vánoční
besedu,
která se koná

ve čtvrtek 19. prosince
ve 14 hodin
v přísálí kulturního domu.
Na besedě vystoupí děti z mateřské školy,
základní školy, děti pod vedením
paní Coufalové a evangelický sbor.
Srdečně Vás zve obec Heršpice.

Vá n o č n í z p ravo d a j 2 0 0 2
Zpravodaj Obce Heršpice

zdarma

Slovo starosty
Shon letošních událostí rozšířily i volby do
obecních zastupitelstev. Mnozí považují
tyto volby, za jedny z nejdůležitějších, ne-li
vůbec nejdůležitější. Vždyť u kterých jiných
voleb známe valnou většinu kandidátů
osobně, víme tolik o jejich předpokladech
vykonávat dané funkce, můžeme posoudit
jak skutečně žijí a pracují. Zároveň v těchto
volbách volíme ty, kteří budou bezprostředně ovlivňovat dění v naší obci či městě.
Všechny tyto argumenty nás nutí zapojit se
do rozhodování o budoucím životě v naší
obci a zúčastnit se voleb.
Vysoká volební účast v Heršpicích, která
činila téměř 70 %, přičemž celostátní průměr
nedosáhl ani 44 %, svědčí o tom, že máme
zájem podílet se na rozhodování o našem
nejbližším okolí. Chtěl bych ještě jednou
poděkovat všem, kteří se voleb zúčastnili a
nezařadili se tak k rádoby kritikům, kteří se
často nejsou ochotni pokusit prosadit svůj
názor alespoň tím nejjednodušším způsobem. Zároveň bych však chtěl připomenout, že vhozením lístku do volební urny a
radostí, případně rozčarováním nad výsledkem voleb Vaše role rozhodně končit
nemusí. Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná a ti, kdo je navštěvují
Vám potvrdí, že se každý může zapojit do
diskuse, seznámit ostatní s tím, co se mu
v Heršpicích líbí, či co naopak postrádá.
Komunální politika, pokud se dá práce zastupitelů vůbec nazvat politikou, je skutečně
takřka na dosah ruky - stačí jen chtít.
Blíží se konec roku. V tomto období se
životní tempo většiny z nás zrychluje.
Snažíme se uskutečnit vše, co jsme měli

naplánováno, dokončit všechny nevyřízené úkoly a plnit závazky. V samotném
závěru se pak často ohlížíme za uplynulým
rokem, hodnotím jej a leckdy si dáváme
závazky do roku příštího. Hodnocení uplynulého roku z hlediska života v naší obci
ponechám na Vás. Sami jistě víte, že se
v Heršpicích mnohé podařilo, ale podstatně větší oblast veřejného života volá
po zlepšení.
Za prioritu života v obci považuji
udržení a vzrůst počtu mladých obyvatel.
Věkový průměr obyvatel vesnice roste
a souvisí zejména s odchodem mladých
z venkova. Tomuto trendu musíme zamezit, protože se bez mladých obyvatel
neobejdeme. Mladé rodiny potřebují
vyřešit bytovou otázku, chtějí bydlet
v místě s rozvinutou infrastrukturou. Jsou
připraveny projekty, které by tyto požadavky mohly splnit - jak jistě víte začalo
budování inženýrských sítí v lokalitě Nad
zahrady, chceme znovu otevřít otázku výstavby bytů se státní podporou, budeme
usilovat o rekonstrukci elektrické sítě,
na základě zájmu občanů zvážíme výstavbu kabelové televize a tím výčet aktivit rozhodně nekončí.
Často se v souvislosti s veřejným životem mluví o tom, že prvotní jsou peníze.
Domnívám se, že důležitější je hledat způsob jak daný cíl realizovat a ne hledat
důvody proč „to nejde“.
Přeji Vám všem pěkné prožití Vánočních
svátků v kruhu těch, kteří Vás mají rádi
a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce.
Jiří Ziegler
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Zapsaní voliči: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Vydané obálky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Volební účast [%]: . . . . . . . . . . . . . . . . 69,79
Odevzdané obálky: . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Politická strana
ČSSD
SNK
KDU-ČSL

hlasů
1 330
1 171
532

[%] mandátů
43.85
4
38.61
4
17.54
1

Zvolení kandidáti v pořadí dle absolutního počtu hlasů
Strana
ČSSD
SNK
ČSSD
SNK
ČSSD
SNK
ČSSD
SNK
KDU-ČSL

Kandidát
Ziegler Jiří
Dostál Jaromír
Jakubčík Radim
Sigmund Luděk
Šmerdová Jarmila
Holubářová Eva, Ing.
Hala Milan
Coufalová Vladimíra
Zástřešková Olga, Ing.

věk
43
52
31
43
51
48
55
37
57

Pol. příslušnost
ČSSD
BEZ PP
ČSSD
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
ČSSD
BEZ PP
BEZ PP

hlasů
203
185
166
164
160
138
131
128
98

[%]
15,26
15,79
15,26
14,00
12,03
11,78
9,84
10,93
18,42

Náhradníci jednotlivých stran v pořadí dle postupování
Kandidát
KDU-ČSL
Bedřichová Marie
Šujan Martin
Šujanová Vítězslava
Marková Marie
Jeřábek František
Knésl František
Kučerová Ludmila
Chytilová Božena
ČSSD
Kučera Jiří
Jeřábek Miloslav
Maláč Zdeněk
Jachan Daniel
Maláč Roman
SNK
Novotná Jitka
Kovář Jiří
Dvořák Radek
Cagášek Milan
Ševčík Jan

věk

Pol. příslušnost

hlasů

[%]

34
65
38
63
61
20
66
64

BEZ PP
KDU-ČSL
BEZ PP
KDU-ČSL
KDU-ČSL
BEZ PP
KDU-ČSL
BEZ PP

87
76
66
65
38
44
34
24

16,35
14,28
12,40
12,21
7,14
8,27
6,39
4,51

55
28
64
33
24

BEZ PP
BEZ PP
ČSSD
ČSSD
ČSSD

160
149
138
114
109

12,03
11,20
10,37
8,57
8,19

49
56
29
31
43

BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP

124
113
120
91
108

10,58
9,64
10,24
7,77
9,22

Volební výsledky byly získány ze serveru www.volby.cz, který spravuje Český statistický úřad.
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Z jednání obecního zastupitelstva
1. zasedání, 15. listopadu 2002
Přítomno všech 9 zvolených zastupitelů
❒ Ustavující zasedání zahájila ing. Olga
Zástřešková, jako nejstarší člen zastupitelstva, byla přednesena zpráva
o výsledcích voleb.
❒ Nově zvolení zastupitelé složili slib.
❒ Byl schválen návrh stanuvující jednoho
trvale uvolněného zastupitele (starostu
obce), jednoho neuvolněného místostarostu a zřízení finančního a kontrolního výboru. (9-0-0)
❒ Byla ustanovena volební komise k řízení
průběh voleb starosty, místostarosty,
předsedů finančního a kontrolního
výboru. Předsedou komise byl zvolen
p. Hala, členy p. Sigmund a p. Dostál. Poté se
předseda ujal řízení voleb. (9-0-0)
❒ Byla schválena veřejná volba starosty,
místostarosty, předsedů finančního a
kontrolního výboru, byl přijat volební
řád. (9-0-0)
❒ Na starostu obce byl navržen p. Sigmund
(4-4-1), poté p. Ziegler (5-4-0), který se
tímto hlasováním stal novým starostou
obce.
❒ Na funkci neuvolněného místostarosty
byla navržena ing. Holubářová (4-4-1),
poté ing. Zástřešková (5-4-0) Po zvolení
místostarostky ing. Zástřeškové se přistoupilo k volbě předsedy kontrolního
výboru. Navržena byla p. Coufalová,
která se na vlastní žádost vzdala kandidatury. Poté byl navržen p. Jakubčík (9-00). Na funkci předsedy finančního
výboru byl navržen p. Hala (5-4-0) a
ing. Holubářová (nehlasovalo se, protože
byl zvolen první navržený kandidát).
❒ Bylo schváleno usnesení z jednání obecního zastupitelstva (9-0-0).

❒ V diskusi vystoupil bývalý starosta Josef
Antoš, který poděkoval odstupujícímu
zastupitelstvu za spolupráci a popřál novému starostovi a členům nově zvoleného
obecního zastupitelstva hodně úspěchů.
❒ Starosta p. Ziegler přivítal hosty
p. Pavlíka a p. Kostíka a ukončil zasedání.

2. zasedání, 29. listopadu 2002
Přítomno všech 9 zvolených zastupitelů
❒ Byly zřízeny výbory: kulturně-školský,
sociální a stavební.
❒ Byli zvoleni předsedové těchto výborů kulturně-školský: ing. Zástřešková, sociální: p. Coufalová, stavební: p. Sigmund
❒ Zastupitelstvo bylo seznámeno s platem
starosty, který dle zákona o obcích činí
25 220,– Kč.
❒ Zastupitelstvo schválilo odměnu místostarostky ve výši 8 300,– Kč měsíčně,
odměny zastupitelům a to všem včetně
předsedů výborů ve výši 960,– Kč
měsíčně dle nařízeníé vlády č. 122.
❒ Zastupitelstvo neschválilo využití přednostní nabídky na úpis akcií VaK
Vyškov.
❒ Starosta obce byl pověřen jednáním
o dotacích na stavbu inženýrské sítě
rodinných domků Nad zahrady .
❒ Byla schválena žádost ZŠ o uhrazení faktury za dopravu na školní výlet, byla
schválena žádost ZŠ o vybavení školní
jídelny ve výši 15 000,– Kč a žádost
o příspěvek pro ZŠ ve výši 4 000,– na
vánoční dárky.
❒ Byla zrušena funkce ředitelky MŠ z důvodu vzniku nové rozpočtové organizace.
❒ Zastupitelstvo schválilo změny v obecním rozpočtu na rok 2002.
Pozn.: Pořadí u hlasování je pro-proti-zdržel se.

