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Heršpický zpravodaj
Zpravodaj zastupitelstva obce Heršpice

Slovo starosty
Rád bych Vám na tomto místě připomenul alespoň
nejvýznamnější akce a události, které se staly, či
právě probíhají v naší obci.
Koncem měsíce září uspořádali stárci ve
spolupráci s obecním úřadem tradiční krojované
hody. Tato kulturně společenská akce se vydařila
díky dobrému přístupu samotných stárků a všech,
kteří přispěli k celému průběhu. Rád bych zejména
mladým poděkoval za to, že díky jejich úsilí je u nás
tato pěkná tradice stále živá.
Výsledkem intenzivních jednání s JmE je
rekonstrukce distribuční sítě nízkého napětí, která
je rozdělena do několika etap. I. etapa začala ve III.
čtvrtletí přípravou projektové dokumentace a
v sou-časné době probíhá samotná realizace.
Díky rozhodnutí JmE se naskytla obci příležitost
realizovat rekonstrukci veřejného osvětlení,
obecního rozhlasu a výstavby televizního
kabelového rozvodu s menšími náklady, protože
použijeme stejného výkopu. První výsledky této
etapy budou vidět koncem listopadu.
Touto cestou děkuji všem občanům, kterých se
stavba dotýká, za jejich vstřícný a odpovědný
přístup a zároveň žádám občany o pochopení pro
pokračující výstavby.
V lokalitě Zelnice realizujeme výstavbu kana–
lizace, která bude dokončena, v případě příznivého
počasí, v měsíci listopadu.
V konečné fázi se nachází výstavba inžený–
rských sítí Nad zahradami pro RD pokládkou
zámkové dlažby s obrubou.
V tomto období máme skluz v opravě chodníků
na evangelickém hřbitově, který do konce roku
firma V. H. P. Ivanovice na Hané dožene.
V rámci opravy schodů na katolický hřbitov
zbývá dokončit zábradlí, terénní úpravy a dořešit
osvětlení.
Výstavba chodníku s terasou před šatnami TJ
Sokol výrazně podpořila tuto tělovýchovnou
organizaci. Doufám, že to povzbudí oddíl kopané a
výsledkem bude jistý postup.
Přeji Vám příjemné chvilky strávené u čtení
našeho zpravodaje, stejně tak, aby Vám často
nevlídné podzimní počasí nezkazilo dobrou náladu.

Jiří Ziegler

číslo 2/2003

Informace obecního
úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu
pondělí 8,00 – 12,00 12,30 – 17,00
(odpoledne pí. Kosařová)
středa

8,00 – 12,00 12,30 – 17,00
(odpoledne pí. Zástřešková)

pátek

15,00 – 17,00
(odpoledne p. Ziegler)

Kácení stromů v době vegetačního klidu až do
31. 3. následujícího roku. Dle zákona č. 114/92 Sb.
a prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb., §8 je třeba
dodat tyto podklady:
žádost (tiskopisy jsou na OÚ);
doklad o vlastnictví pozemku na němž
strom stojí;
plánek parcely s umístěním stromu;
popis stromu – druh , obvod kmene ve výši
130 cm nad zemí, stáří, vzhled stromu;
zdůvodnění žádosti.
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. vydává
rozhodnutí o žádosti OÚ.
Prodej stavebních parcel Nad zahradami – do
konce září je prodáno 12 parcel v tomto časovém
sledu:
červenec – prosinec 2002
3 parcely
leden – květen 2003
2 parcely
červen – září 2003
7 parcel
K prodeji zbývají 3 parcely:
1074/22
1074/29
1074/31

888 m2
1110m2
1076 m2

Připravujeme:
• 22. listopadu SDH pořádá Kateřinský taneček.
Přihlášky přijímá p. Miloš Jakubčík.
• Na 17. prosince připravuje OÚ Vánoční
besídku pro starší spoluobčany.

Ing. Olga Zástřešková
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Usnesení ze zasedání
zastupitelstva
Usnesení z veřejného zasedání
OZ Heršpice ze dne 22. 8. 2003, č. 7
OZ schvaluje:
1. Program jednání;
2. navrhovatele usnesení: pí. Jarmila Šmerdová,
p. Jaromír Dostál;
3. ověřovatele zápisu: p. Luděk Sigmund,
p. Milan Hala;
4. doplnění zápisu ze dne 27. 6. ve smyslu
vznesených námitek;
5. smlouvu č. V-35/03 o dodávce vody
z veřejného vodovodu;
6. rozbor hospodaření za 1.pololetí roku 2003;
7. rozpočtové opatření č. 2;
8. dodavatele V. H. P. Ivanovice na Hané, s.r.o.,
na opravu schodů na katolický hřbitov;
9. dodavatele V.H.P. Ivanovice na výstavbu
chodníku a terasy u šaten TJ na parc. č.448/1;
10. kupní smlouvu s p. Zdeňkem Dvořákem;
11. žádost pí. Miroslavy Králové o odkoupení části
pozemku par.č. 1032 v k.ú. Heršpice.
OZ bere na vědomí:
1. informaci o nabídce odkupu plynárenského
zařízení Jihomoravské plynárenské a.s. Brno
a Quantum Vyškov, a.s.;
2. informaci o nabídce firmy IMOS Brno a.s.;
3. informaci o dopravně-bezpečnostním opatření
na silnici I/54;
4. žádost ing. Romana Goreckého a Kateřiny
Gorecké.
OZ pověřuje:
1. starostu výběrem vhodného dodavatele na
výstavbu stoky „A1“(Zelnice) a „D1“(Široká);
2. starostu k vyřízení žádosti ing. Romana
Goreckého a Kateřiny Gorecké.

Usnesení ze zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 26. 9. 2003, č. 8
OZ schvaluje:
1. Program jednání;
2. navrhovatele usnesení: pí. Jarmila Šmerdová, p.
Luděk Sigmund;

3. ověřovatele zápisu: p. Radim Jakubčík, p.
Jaromír Dostál;
4. jmenování starosty p.Jiřího Zieglera a ing. Olgy
Zástřeškové k přijetí prohlášení o uzavření
manželství;
5. rozpočtové opatření č. 3;
6. podle ustanovení § 18 zákona č. 290/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů převod věcí, práv
a závazků pečovatelské služby – příspěvkové
organizace kraje – do vlastnictví obce;
7. dodavatele stavby stoky „A1“ stavební firmu
Rusín a spol., spol.s r. o.;
8. rekonstrukci veřejného osvětlení;
9. rekonstrukci místního rozhlasu;
10. výstavbu kabelové televize.
OZ bere na vědomí:
1. informace starosty;
2. nabídku akciové společnosti Jihomoravská
plynárenská Brno a Quantum, a. s., Vyškov.

O stromech
Letitý strom je stejně jako lidová písnička mostem,
po kterém se vracíme k našim předkům. Takový
strom tady byl před námi a pokud ho nezničíme,
bude užitečný i našim potomkům. Bude dávat stín,
krásu a zdravý okysličený vzduch k dýchání. Jaké
jsou důvody k jeho zničení? Často osobní a
malicherné.
Například někomu překáží nebo vadí tím, že
z něj padá na podzim listí. Tyto důvody zdaleka
nepřevyšují
jeho
společenský
význam.
Mimochodem, v civilizovaných zemích, např. ve
Finsku dokáží přizpůsobit stavby přírodě a ne
naopak, jak se snažíme u nás. Stromy pak zvyšují
hodnotu domů i celých sídlišť.
K nám do Heršpic bohužel civilizace ještě
nedorazila, nebo jsme jenom na něco podstatného
už zapomněli? Vždyť u nás měli kdysi lidé ke
stromům a přírodě úctu. Kolik je lidových písniček,
pohádek, pověstí a příběhů, kde stromy, prameny
čisté vody, byliny a zvířata hrají hlavní roli. Jistě to
není náhodou. Lidé totiž věděli, že jsou na okolní
přírodě závislí. To je to, na co my jsme zapomněli.
Vztah k přírodě, historickým památkám i
veřejnému majetku je projevem kulturní úrovně
člověka. Kdo chce být považován ve svém okolí za
barbara? Jsme na tomto světě jenom na krátké
návštěvě a na návštěvě chceme udělat dobrý dojem,
ne špatný – co říkáte!

Ing. Eva Holubářová
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Z historie obce
Heršpice
Vážení spoluobčané, byly objeveny zápisy
z obecního zastupitelstva z roku 1884. Postupně
vás chceme seznámit s tím, co naši předkové řešili
před 120 lety. Zápisy jsou věcné, stručné, okamžitě
podepsány všemi účastníky zastupitelstva

zdravotní obvody za zvoleného uznán byl.
Skončeno a potvrzeno.
Pokud máte doma podobné záznamy, rádi
bychom vás požádali, aby jste je zapůjčili
k nahlédnutí na obecním úřadě.

Ing. Olga Zástřešková

Okénko pro seniory
Vážení senioři, jak jsem se již v minulém čísle
zmínila, bude v zimním období probíhat
křížovkářská soutěž. A právě teď přichází čas, kdy
18. listopadu tuto soutěž odstartujeme.
Po dobu pěti měsíců (listopad – březen) bude
na každý měsíc připravena jedna křížovka.
V obchodě bude umístěna schránka, do které
budete moci vyluštěné křížovky vhazovat.
Posledního dne každý měsíc bude schránka
vybrána. U každé křížovky bude napsán termín, kdy
bude vylosován správný luštitel, který bude
odměněn kupónem v hodnotě 100 Kč, za který si
bude moci proměnit zboží v místním obchodě,
tabáku nebo cukrárně. Listopadovou křížovku
vylosujeme na vánoční besídce.
Po konzultaci s místními pěstiteli jsme upustili
od slibované pěstitelské výstavy. Tímto se omlouváme a věříme, že příští rok budou příznivější
podmínky, aby se tato akce mohla uskutečnit.
Do května je sice ještě dlouhá doba, ale už nyní
zjišťujeme informace na to, aby se 1. května
uspořádal zájezd do termálních koupelí.

Za sociální komisi Vladimíra Coufalová

ČSOP Heršpice
Zvolení členů zdravotního obvodu

Protokol

Sepsán dnem 7. prosince 1884 při sezení zastupitelstva
obecního, kdež rokováno o následujícím.

Předmět

Na základě daného nařízení sl.ck.okr.hejtmanství ze dne
30. listopadu 1884, čís. 12799 svolal předseda výboru
obecního dotyčné členy zastupitelstva obce, položiv jim
v uvážení § 5 zákona ze dne 10. února 1884 z .Z.str. 28
jakož i nařízení o provedení tohoto zákona ze dne 16. září
1884 z.Z.. č. 67, aby dle něho se řídilo a potřebná volba
provedena byla.
Přikročeno k volbě, kteráž dle usnesení jednohlasného
konána cedulkami.
Dle soupisu přehledného čili kontrolního shledáno, že
nejvíce hlasův obdržel a sice:
Pan Jakub Maláč, dosavadní představený, pročež od
přísedících členů zastupitelstva obce za vyslance pro

Schůzky ochránců přírody se konají v sobotu
jednou za 14 dní. Sraz je v 9,00 před Kulturním
domem. Tématem podzimních vycházek je
vyhledávání zákonem chráněných stromů na
Heršpickém katastrálním území. Cílem je vytvoření
důkladné evidence stromů pro potřeby inspekce
životného prostředí.
Ochránci se chtěli zapojit do soutěže „Můj
strom – strom roku 2003“ vyhlášené ČSOP
Ždánice, lesy ČR, DD Ždánice, Mikroregionem
Ždánice a Sdružením obcí Ždánický les a Politaví.
Vhodné stromy jsme u nás nenašli. Stromem roku
by dříve mohla být majestátní hruška, která rostla
kdysi v Kopánkách, obrovský smrk na kraji
Konůvek, který poutníkům označoval již z dálky cíl
jejich cesty nebo vrba na Příhoně, pod kterou si
hrálo několik generací heršpických dětí. Tyto
stromy už nejsou. Proč?

Ing. Eva Holubářová
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Nastává doba
vegetačního klidu
Nastává doba vegetačního klidu, kdy je možné
kácet stromy. Tuto činnost upravuje zákon
č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb. v zákoně se v § 8,
odst. 1 píše, že povolení ke kácení stromů
rostoucích mimo les lze vydat ze závažných
důvodů, např. bezprostřední ohrožení života.
Vyhláška pak stanovuje podmínky a náležitosti
podání žádosti a vydání rozhodnutí. Mimo jiné se
zde uvádí: „poškozování a ničení dřevin rostoucích
mimo les je nedovolený zásah, který způsobí
podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a
estetických funkcí nebo bezprostředně či následně
způsobí jejich odumření.“ Týká se to stromů
rostoucích mimo les, které mají obvod kmene ve
výšce 130 cm nad zemí více než 80 cm a keřových
porostů na ploše větší než 40 m2. ovocné stromy na
vlastních pozemcích nevyžadují povolení.
Dříve vydával povolení kompetentní, vzdělaný
pracovník referátu kultury OKÚ. Nyní zákonem
č. 320/2002 Sb. přešla tato působnost na obce.
Neznamená to však, že nemusí být respektována
vyhláška 395/92 Sb. a prokazována při vydání
povolení nezbytnost kácení stromu. Nejsme sami, i
jinde si vyložili přechod kompetencí mylně. V jedné
obci dokonce pokáceli bezdůvodně celé stromořadí
lip uprostřed návsi. Inspekce pak měla plné ruce
práce. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 2 ukládá
obcím hájit veřejný zájem vyjádřený v zákonech a
jiných právních předpisech. Ochrana stromů k
veřejným zájmům prokazatelně patří. Než se skácí
strom, mají být hledána a vyčerpána všechna řešení!
Podnět pro přezkum rozhodnutí lze podat
u inspekce životního prostředí. Bližší informace
jsou k dispozici u Evy Holubářové, Heršpice č. 61.

Ing. Eva Holubářová, členka OZ

Informace:
Cvičení – ženy
pondělí 18,00 – 19,00 starší ženy
ing. Zástřešková
19,00 – 20,00 aerobik
p. Zapletalová
středa

18,00 – 19,00 starší ženy
19,00 – 20,00 aerobik

pátek

19,00 – 20,00 kalanetika – p. Coufalová

Společenská kronika
Narození
10. 8. Anna Voborná, Heršpice 97
3. 9. Jiří Martinovič, Heršpice 76
Blahopřejeme:
k pětašedesátinám
28. 7. Vlasta Štěpánková, Heršpice 37
7. 8. Vladimír Bedřich, Heršpice 33
21. 8. Zdeněk Maláč, Heršpice 8
k sedmdesátinám
10. 7. Marie Lednová, Heršpice 194
14. 8. Vojtěch Hrabovský, Heršpice 111
9. 9. Emilie Maláčová, Heršpice 23
k pětasedmdesátinám
20. 9. Zdeňka Spáčilová, Heršpice 185
Zemřelí
12. 8. Anna Sigmundová, Heršpice 86
20. 8. Vojtěch Hrabovský, Heršpice 111
20. 8. Jaroslav Palán, Heršpice 158
18. 9. Ludmila Malá, Heršpice 190

Informace o ZŠ
Heršpice
Zatím co na většině vesnických škol ubývá žáků, ve
zdejší základní škole nastoupilo letos v září do
1. ročníku 9 dětí.
Slavnostního zahájení školního roku se
zúčastnili i zástupci obce: starosta p. Ziegler a
místostarostka ing. Zástřešková.
Nejen prvňákům, ale i ostatním žákům popřáli
mnoho úspěchů ve školní práci a předali novým
žáčkům knížku jako upomínku na tento den.
Celkem heršpickou školu navštěvuje 23 žáků:
1.
2.
3.
4.

ročník
ročník
ročník
ročník

9 dětí
6 dětí = I. třída
5 dětí
3 děti = II. Třída

Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídách se
mohou učitelé každému žáku více věnovat a
individuelně s ním pracovat.
V současné době probíhá konkurz na ředitele či
ředitelku naší základní školy.

Eva Frýbortová, ředitelka ZŠ

