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Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
v úvodu posledního vydání
našeho
zpravodaje
v letošním roce, bych začal
poděkováním. Poděkování za
slova uznání i za slova
kritická, které se dostalo pro
všechny, kteří pracují pro
Vás,
pro
rozvoj
a
spokojenější obec. Volby do
zastupitelstev
obcí
se
vyznačují větším zájmem než
volby celostátní nebo evropské provázené nižší účastí
a někdy i ztrátou voličské paměti.
Poděkování patří všem občanům-voličům Heršpic,
že přišli ke komunálním volbám a rozhodovali. Jsem
rád, že občané-voliči neztrácejí paměť a zvolili rozvoj
obce i nové tváře. Nelze se zavděčit lidem všem, obec
nemá neomezené možnosti, ale je nutné pokračovat
v investiční výstavbě a zkvalitňování života v obci.
Budu se snažit nadále vykonávat funkci starosty jako
poslání. Z dosavadních jednání s nově zvolenými
zastupiteli jsem nabyl přesvědčení, že mají vůli
spravovat obec odpovědně.
Nelze přehlédnout, že byly zahájeny práce na
výstavbě kanalizace a čistírně odpadních vod. Zřízení
staveniště před Hejtmánkovým a vyfrézování
komunikace v Profesorce a Zelnice. V korytu potoka,
od mostu podél fotbalového hřiště směrem
k Hodějicím, bylo nutné vykácet náletové dřeviny i
vzrostlé stromy. Věřte, že nikoho netěší kácet desítky
let staré stromy. Snažíme se některé stromy zachovat.
Pokud při výstavbě dojde k narušení kořenového
systému a strom by mohl ohrožovat životy nebo
majetek, budou také pokáceny. S nadcházejícími
svátky jsou přerušeny stavební práce ve všech obcích
svazku a budou pokračovat 4.1.2015. ČOV musí být
postavena do konce srpna a zkušební provoz zahájen
v měsíci září 2015.
Jedná se o nejrozsáhlejší stavbu jakou, kdy obec
Heršpice realizovala a samozřejmě i financovala. Na
financování této důležité akce se podílí podpora z
Fondu soudržnosti, Státní fond životního prostředí,
který hradí 90% způsobilých výdajů a dotace z
Jihomoravského kraje. Zbývající způsobilé výdaje a

ostatní nezpůsobilé výdaje hradí obec ze svého
rozpočtu a bankovním úvěrem ve výši 18 mil. korun,
na 15 let s pevnou úrokovou sazbou 1,44%. Je to
historicky největší úvěr, kdy obec Heršpice měla, ale
je odpovídající k rozsahu výstavby. Chci ujistit
občany, že zvládneme realizaci i financování.
Během letošních prázdnin se realizovalo zateplení
budovy školy, financované z dotace Programu Zelená
úsporám. Nová fasáda, zateplený obvodový plášť,
rekonstrukce kotelny s výměnou zdroje tepla, přesná
regulací tepla. To vše se stihlo realizovat včas, aby
mohly děti 1. září zahájit školní rok.
Od jara se připravuje projekt na zateplení zbylé
části kulturního domu s výměnou luxferů. Bude nutné
provézt opravu vodorovné i svislé izolace. Abychom
splnily náročné hygienické požadavky pro pořádání
veřejné produkce s kapacitou 200 osob, musíme
zajistit dostatečnou ventilaci. Tento požadavek
splníme montáží rekuperační jednotky, která si vyžádá
navýšení investice o cca 750 tisíc Kč. Výhodou je až
90% úspora vložené energie. Realizace se
předpokládá v měsících květen až červenec 2015.
Schválený rozpočet obce pro rok 2015 odráží
investiční výstavbu, závazky z minulých let, podporu
spolkové činnosti i farního života v obci.
Nezapomínáme i na pomoc potřebným.
V letošním roce jsme mohli prožít společenské i
sportovní akce, které pro nás připravily naše spolky,
jako je Myslivecký ples, dětský maškarní ples, vítání
občánků, ostatky, Jarní a Podzimní burza, pasování
prvňáčků, sportovní akce pro děti i dospělé, tradiční
hody, pěstitelská výstava ovoce a zeleniny, výlov
rybníka, historická ukázka vojsk, beseda s důchodci,
rozsvícení vánočního stromu s betlémem. Celoroční
akce pro děti i dospělé probíhají také na Jalovém
dvoře. Poslední akci, kterou vzpomenu, je Tříkrálová
sbírka. Je to krásný začátek nového roku a je na nás,
jak ho začneme.
Rád bych touto cestou poděkoval všem obětavým
občanům a členům našich spolků, kteří svoji činností
obohacují život v obci.
Na závěr mi dovolte popřát Vám a Vašim blízkým
radostné prožití svátků Vánočních, do nového roku
2015 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemného
porozumění.

Jiří Ziegler

USNESENÍ ZO HERŠPICE č 22
ze dne 2.10.2014
Usnesení č. 22/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, příjmy 5 000,Kč, výdaje 771 700,-Kč.
Rozpočtové opatření č. 6, příjmy 249 000,-Kč,
výdaje 299 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Darovací smlouvu TJ Heršpice
s finančním příspěvkem 10 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Darovací smlouvu Českému svazu
zahrádkářů v Heršpicích s finančním příspěvkem
7 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Darovací smlouvu Klubu vojenské
historie Ostrava, o.s. s finančním příspěvkem
10 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Heršpice zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/04
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
zprávu finančního a kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 22/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Přílohu č. 2 ke smlouvě o nakládání s bio.
rozložitelným odpadem – navýšení popelnic
Zastupitelstvo obce Heršpice zplnomocňuje
k podpisu Přílohy č. 2 starostu obce.
Usnesení 22/05a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje nákup drtiče větví (štěpkovač).
Zastupitelstvo obce Heršpice pověřuje starostu obce
k provedení nákupu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 22/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o podané žádosti na Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy ČR na rozšíření
kapacity mateřské školy a Věcný záměr rozvoje
vzdělávání na území obce Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 22/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje projekt monografie Heršpice – dějiny
obce Heršpice.

Usnesení č. 22/07a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo – redakční práce v rámci
přípravy publikace s Mgr. Karlem Mlatečkem,
Ph.D., bytem Uherčice 272, 691 62 Uherčice
Zastupitelstvo obce Heršpice zplnomocňuje
k podpisu starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
PV-014330029283/001 – E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení
č.9414004662/181476 se společností RWE GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem. IČ 27295567.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Zastupitelstvo obce zvažuje možný odprodej
plynárenského zařízení v nejbližších letech.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 22/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o administraci žádosti o dotaci na
Povodňový digitální plán s předpokládaným
spolufinancováním ve výši cca 100 tis. Kč v roce
2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Již tradičně byl první adventní
neděli,
tentokráte
30.
listopadu 2014, pořádán
Centrem
Ententyky
o.s.
a Obecním
úřadem
Heršpice
Benefiční
vánoční
jarmark.
V režii
moderátorů
benefičního
jarmarku paní Ivety
Zástřeškové
a
Adama Dvořáka byla
v rámci
adopce
na
dálku
představena dívka Finda Marcelina, dvanáctiletá

školačka z Afriky, které bude z finančního výtěžku
z této dobrovolné akce zaplaceno roční školné a
zdravotní péče.
Dále byl katolickému kostelu v Heršpicích
slavnostně předán kompletní dřevěný betlém, který
v letošním roce dokončil místní řezbář pan Jiří
Olšanský. Poděkování patří Centru Ententyky a
několika dobrovolníkům za finanční podporu na
zhotovení betlému.
Po společném odpočítávání za přítomnosti
místostarosty obce pana Radima Jakubčíka
proběhlo dlouho očekávané rozsvícení vánočního
stromečku.
Dobré náladě za velmi chladného počasí přispěla
nejen radost dětí z nadcházejícího období, ale
nemalou mírou i kvalitní vánoční punč, který přišel
opravdu vhod.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům a
organizacím za vzájemnou spolupráci, bez které by
zejména kulturní činnost v obci jen těžko
fungovala.
Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití
Vánočních svátků a také vše nejlepší, hodně štěstí a
hlavně zdraví v Novém roce 2015.
Radim Jakubčík, místostarosta

Vánoce: „On pro nás lidi a pro naši
spásu sestoupil z nebe.“
Zpráva tak opakovaná, zpívaná v koledách, a přitom
ne zcela pochopená a přijatá. Je mnoho věcí, které
v životě probíhají, a my si je ani neuvědomujeme.
Jednou jsem se ptal lidí v kostele na znojemsku:
„Nedívejte se teď nahoru, ale řekněte, kolik je tady
vedle sebe těch velkých oken?“ Nikdo si tím
počtem nebyl jistý. Přitom tam každou neděli
chodili. S námi je to mnohdy podobné, některé
okolnosti zcela nevnímáme, bereme je jako
samozřejmé.
Vánoce a celý jejich kolorit v sobě skrývá důležité
poselství pro každého člověka. Přesto nám nános
všech krásných tradic nesmí překrýt to podstatné,
na co lidstvo a každý z nás hledá odpověď: Kde je
řešení problémů a zla ve světě a v našich životech?
Existuje něco, nebo někdo, kdo by dal nejen
odpověď, ale dokázal by s tím zároveň něco udělat?
Jistě, je zde mnoho druhů náboženství, a každé o
sobě říká, že je to pravé. V křesťanství je Bůh
Bohem všech, kteří nějakým způsobem trpí. Jistě,
zůstává zde mnoho tajemství, proč se nás nezastal
přímo, když bylo potřeba, proč nepomohl v těžké
nemoci a zemřel mladý člověk, proč se děje
nespravedlnost, když Bůh všechno vidí. Přesto
všechno zůstává vtělený Bůh – člověk Ježíš –
Bohem člověku nejbližším, tím, že se stává jedním
z nás lidí a nechává na sebe dopadnout zlo v podobě

zrady, utrpení a smrti.
Jednou jsem napsal článek s názvem „O Vánocích,
víře a strachu“. Na jedné straně máme z Vánoc
všichni radost, a není to jen něco povrchního, na
straně druhé máme jakýsi strach před Bohem, že od
nás bude něco vyžadovat, že nejsme schopni svůj
život nějak změnit a o něco usilovat.
Benedikt XVI. napsal „Bůh je tak veliký, že se
dokáže umenšit. Bůh je tak mocný, že dokáže být
bezbranný a přichází k nám jako bezmocné děťátko,
abychom ho dokázali milovat.“
Vánoce nesou toto poselství o Bohu: „Nebojte se
mě, jsem to já, který sestoupil z nebe kvůli vám.
Jsem to já, který přijal dřevěná jesle, v nichž zjevuji
svou blízkost a bezelstnost, jsem to já, který pak
přijal dřevěný kříž, na kterém jsem vynesl vaše
hříchy, abych je od vás sňal. Nemusíte bát mé
osoby, ani povinností, které ode mne očekáváte. Já
jsem slitovný a zachraňující Bůh.“
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Poděkování za betlém
Farníci z Heršpic děkují Občanskému sdružení
Mateřské centrum Ententyky, paní Ivetě
Zástřeškové, která akci zajišťovala a všem dárcům,
kteří přispěli na pořízení poslední části krásného a
originálního betléma pro Heršpice s výjevy z života
obce na otáčecím kole od vozu. Poděkování patří
samozřejmě autoru díla, řezbáři panu Jiřímu
Olšanskému z Heršpic.
Je mi líto, že jsem při předání nemohl být z důvodů
jiné povinnosti a na místě poděkovat, navíc
vzhledem k dešti s dřívějšímu předání jsem přijel,
až se vše poklízelo.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Vánoční program farnosti
Betlémské světlo v Heršpicích na Štědrý den
v zádveří kostela od 10.00 do 12.00.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi ve
Slavkově v 15.30.
Půlnoční mše svatá v Heršpicích ve 21.30
(Hodějice 21.30, Nížkovice 22.00, Němčany 23.00,
Slavkov 23.00).
Mše sv. 25. - 26. 12. a 1.1 v Heršpicích v 11.00 (ve
Slavkově budou v 9.30 h).
Průvod svaté Rodiny a zpívání u betléma, 15.30
z náměstí ve Slavkově.
Koncert barokní hudby 27. 12. v 17.00 v kapli sv.
Jana Křtitele na Špitálce, účinkují Slavkovské žestě
a hosté.
Svátek Svaté rodiny 28. 12. v 11.00 mše svatá s
obnovou manželských slibů.
Slavnost Zjevení Páně 4. 1. v 11.00 mše s
žehnáním vody, křídy a kadidla.

Rok 2014 v naší farnosti, 11. 1. v 15.00, promítání
v sále DSR ve Slavkově,
Další informace o programu farnosti najdete na
www.farnostslavkov.cz
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160,
rkf.slavkov@biskupstvi.cz

Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém
roce 2015 Vám i Vašim rodinám přejí kněží P.
Milan Vavro a P. Petr Mareček
ZASE TY DANĚ
Vánoce a daně - to nejde dohromady. Kromě
blížících se Vánoc je dalším stálým tématem
v adventu státní rozpočet, starost, kde do něj získat
peníze, letos se vynořila staronová novinka
s registračními pokladnami… a při tom bychom
se měli připravovat na Vánoce, na svátky pokoje.
Už jednou tu ta souvislost ale byla. Tak někdy
kolem roku 0, za římského císaře Augusta, došlo
k velkému sčítání lidu. On to byl vlastně majetkový
soupis, který měl římským úřadům ulehčit vybírání
daní. Zase šlo o peníze a snad i o státní rozpočet.
Lidé se prý tehdy museli vydat na cestu do svého
„domovského města“, kde byly zapsáni. A tak se
daly davy do pohybu, aby učinily nepříjemné
povinnosti zadost. Na cestu se tehdy vydala spousta
malých, obyčejných lidí. S těmi se ale nepočítá.
Těm se to jenom spočítá - zvlášť při každoročním
zdanění. Vždyť lidé jsou jen čísla... Doby se mění,
ale my si tak někdy - jen jako čísla - také
připadáme. Naše jednotlivé osudy se v mašinerii
více či méně fungujícího aparátu ztrácí. Připadáme
si bezvýznamní, když jdeme na úřad, při
předvánočním shánění v obchodech, v bance nebo
spořitelně, nemluvě o hledání pracovního místa. Jen
mezi svými se snad neztrácíme. Snad proto jsme
rádi na vesnici, že nejsme tak moc anonymní.
Tehdy v roce 0 byla jednou z figurek na
šachovnici císaře Augusta i Marie. I ona se vydala
na cestu ke sčítání zdaněných hlav s Josefem, svým
snoubencem. Byla jen jedna z cestujících davů. Ale
navzdory tomu, že jsou lidé bráni jenom jako loutky
ve velké finanční hře, se událo to, co Bůh kdysi
slíbil. Nenápadně, tiše se z plánů císařových
vymaňují jednotlivé postavy. Vždyť to Bůh s nimi
počítal už před tím, než tu nějaký císař Augustus
byl. A nekalkuloval s nimi jako s davy a masami,
ale víme, že všichni lidé ve vánočním příběhu mají
jména: Josef, Marie, Ježíš, dokonce i onen císař.
Je však pozoruhodné, že císař se stává jen
doprovodnou postavou a jeho sčítání je jen kulisou
pro narození Páně. Ten nejdůležitější - a jenom
kulisou. Bůh má naopak místo pro ty „málo

důležité“, o nichž historici mohou pochybovat,
zda vůbec byli.
Davy se
někam valí,
hrnou, daně
se vybírají, peníze sčítají, císaři nastupují na trůn
a padají a vlády se volí... Počítají se hlasy, finance,
příjem daní, počet klientů... a do toho zmatku
se narodí Boží Syn.
Zdá se, že sem nepatří. Nevejde se do plánů států,
do veřejných rozpočtů, do našeho postupu a spěchu.
Ale on se sem klidně narodí, klidně si přijde, nechá
se položit na to nejubožejší místo, totiž do jeslí ve
stáji - a je tu. Bůh se nad tím zmatkem nepohoršil,
věděl, že my lidé to často jinak nedovedeme.
Nechal malého Ježíše, aby se narodil i tak.
Jakoby nám říkal: smiřte se s tím. Můžeme
Ježíše o Vánocích jen započítat k dalším tradicím
nebo ani to ne. Můžeme někam spěchat a starat
se o financování dárků. - A nebo jej můžeme vzít
vážně, že tu je jako ten, ke kterému můžeme přijít.
Navzdory plánovanému vybírání daní nebo
rozpočtovému zmatku a hlavně navzdory svým
plánům se mnozí zastavili u betlémských jeslí.
Spěchali k nim, radostně přišli, aby nalezli toho, pro
kterého nemusí být místo ve velkých propočtech
císařů a vlád, ale který zasáhl do běhu tohoto světa
víc, než by si kdo dovedl představit.
Přišli se jen poklonit. Nic víc. Očekávali však, že
nějak zasáhne do jejich osudů, do našich životů.
On pro ně měl místo vždycky. Jde jen o to, jestli
si pro Ježíše, narozeného v Betlémě, uděláme místo
a čas my. Letos o Vánocích, příští rok, vlastně
vždycky. Může to pro nás být pozváním i na
Vánoční bohoslužby.
Zveme Vás k vánočním bohoslužbám do sálu
v 1. patře evangelické fary .
Na 4. neděli adventní chystají děti vánoční hru,
kterou budou hrát v rámci bohoslužeb 21.12.
v 9:30.
Na Štědrý večer se konají bohoslužby v 17:00,
na Boží hod vánoční (25.12.) v 9:30
a na druhý svátek vánoční (26.12.) také v 9:30.
Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka

Jak je to s tou povinností
napojení na kanalizaci?
Obec zatím spoléhá na to, že všichni majitelé
nemovitostí provedou dobrovolně napojení na nově
budovaný kanalizační řad i na řad budovaný od
roku 2000. Zřízené domovní dešťové přípojky na
již vybudované jednotné kanalizaci je nutné
rekolaudovat, aby mohly být použity na odvod
splaškové vody. Napojení kanalizační sítě na ČOV
je konečné řešení likvidace splaškových vod.

Napojení je i ekonomicky nejvýhodnější možnost
likvidace odpadních vod.
Splaškové vody je třeba napojit přímo do
splaškové
kanalizace
bez
předchozího
shromažďování v septiku či žumpě. Septiky se musí
zaslepit, vyčerpat a zasypat inertním materiálem,
nebo je lze využít jako akumulační nádrže na
dešťovou vodu.
Dešťové vody musí dle zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách likvidovat každý na svém pozemku
zasakováním, vypouštět do stávající kanalizace,
nebo lze dešťové vody akumulovat a využít pro
zalévání zahrady. Povinnost napojit se na kanalizaci
může být stanovena správním rozhodnutím
Obecního úřadu v Heršpicích, o tomto kroku se
neuvažuje. Pokud však nastane potřeba, obec
přistoupí k tomuto kroku a příslušné rozhodnutí
vydá. Pak nastupují sankce za neplnění povinnosti.
Pokud se rozhodnete, že se na kanalizaci
nepřipojíte, musíte v takovém případě počítat s
kontrolami ze strany úřadů, stavebního (žumpy)
nebo vodoprávního (domovní ČOV). V případě
neplnění zákonných povinností (které jsou dost
přísné) Vám budou vyměřeny pokuty.
V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je
uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde
vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost
připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné. Pokud někdo napojení na
kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu
likvidace odpadních vod v domovní ČOV, je nutno,
aby se prokázal platným povolením k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních podle ustanovení § 8 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších
předpisů (POZOR! Platnost těchto rozhodnutí s
nabytím právní moci do 31. 12. 2001 zanikla ze
zákona nejpozději dnem 1. 1. 2008!). Musí být
prokazatelně dodrženy podmínky vydaného
rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod,
zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu
vypouštěných odpadních vod a protokoly o
provedených rozborech odpadních vod uschovávat.
Dále je podstatné, jak domovní ČOV funguje, tj.
jaká je kvalita vypouštěných odpadních vod, zda
jsou vzorky odebírány pravidelně a jak často, o
jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny
předčištěné odpadní vody apod. Obdobným
způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou
vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování

v souladu s vodním zákonem (doklady o
pravidelných vývozech na ČOV).
Obec Heršpice také může stanovit stočné i pro
provozovatele domovních ČOV. Tento krok rovněž
neplánujeme, pokud nenastane jeho potřeba.
 Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti
jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí
být prováděno pravidelně několikrát ročně podle
objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah
žumpy musí být zneškodňován v souladu s
platnými právními předpisy.
 O provozování septiků vůbec neuvažujte,
protože septik nikdy nemůže vyhovět limitům
stanoveným na jednotlivé znečišťující látky –
proto vodoprávní úřad provede kontrolu a
následně nepovolí odpadní vody z tohoto septiku
do staré kanalizace vypouštět.
 Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními
vodami má kromě příslušného vodoprávního
úřadu též Česká inspekce životního prostředí.
Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do
vod povrchových nebo podzemních v rozporu s
vydaným povolením, případně nezajišťuje
likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s
vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu
postihu až 50 000 Kč.
Právní úprava
Zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.)
 § 5, odst. 3 stanoví povinnost vlastníků
(správců) staveb zabezpečit své stavby
odváděním,
čištěním,
popřípadě
jiným
zneškodňováním odpadních vod. Toto může
zajistit buď vlastním povoleným nakládáním s
vodami, nebo smluvním zajištěním odvádění
odpadních vod.
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu (č. 274/2001 Sb.)
 § 3, odst. 8 stanoví, že obec může v přenesené
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých
vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody,
povinnost připojit se na kanalizaci v případech,
kdy je to technicky možné.
 § 8, odst. 4 a 11 stanoví, že vlastník kanalizace
je povinen umožnit připojení na ni, pokud se
připojovaný pozemek nebo stavba nachází na
území obce s kanalizační sítí, připojení dovoluje
umístění kanalizace podle technických možností
a odběratel splní podmínky stanovené tímto
zákonem. Plnění této povinnosti může vlastník
kanalizace převést smlouvou na provozovatele.
 v § 18, odst. 2, 3 a 4 stanoví, že kanalizací
mohou být odváděny odpadní vody jen v míře
znečištění a v množství stanoveném v

kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění
odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení
nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního
řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být
vypouštěny do kanalizace jen s povolením
vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může
povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno
vyčištění těchto vod na míru znečištění
odpovídající kanalizačnímu řádu. V případě, že
je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,
není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní
vody přes septiky ani přes žumpy.
Stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) a vyhláška,
která provádí stavební zákon
 § 11, odst. 3 prováděcí vyhlášky stanoví, že
stavby musí být napojeny na veřejnou kanalizaci,
pokud je v technicky, popřípadě ekonomicky
dosažitelné vzdálenosti a má dostatečnou
kapacitu.
Tolik k tvrdému výkladu a citaci zákonů a norem.
Touto informací nechci majitele nemovitostí
„strašit“, předchozí „suché“ věty jdou sdělit i
srozumitelněji a jednoduše. Ti, kteří se zúčastnili
informativních schůzí nebo se přišli informovat na
veřejná zasedání zastupitelstva, tato slova určitě
potvrdí. Pokud má někdo z občanů otázky,
pochybnosti či námitky, může se samozřejmě
obrátit na starostu. Doporučuji dohodnout si termín
jednání, osobně na obecním úřadě, telefonicky
(544222721;
724744038)
nebo
emailem
(ouherspice@politavi.cz; starosta@herspice.cz).

Petr Sigmund – předseda TJ Heršpice
Jiří Maláč – místopředseda TJ Heršpice
Ing. Lubomír Vylam – předseda oddílu kopané
Roman Ševčík – místopředseda oddílu kopané
Jaromír Dostál – sekretář TJ Heršpice
Lubomír Štěpánek – pokladník TJ Heršpice
Karel Knésl – revizní komise TJ Heršpice
Pavel Řihák – člen výboru
Radim Chytil – člen výboru
Dále bych Vás chtěl informovat o podzimní části
soutěže fotbalového klubu. Jak již, někteří ne-li
všichni víte, tak po 3 letech ve III. třídě jsme opět
sestoupili do poslední (pralesní) soutěže.
Na začátku soutěže se událo mnoho změn. Přišli
nový trenéři a to pan Jirka Dočekal a jeho asistent
Roman Ševčík. Opět začal chytat Petr Svoboda a
hrát Tomáš Linhart s Radimem Chytilem. Do
záložní řady se vrátil Karel Knésl, Saša Kamenov,
Radek Konvica. Do útoku nás posílil Marek
Kratochvíl.
Dá se říct, že fotbalový tým začal opět od
začátku. Bylo potřeba se sehrát a v některých utkání
na podzim to bylo znát. I tak jsme skončili po
podzimní části na 4. místě. Věřím ale, že se na jaře
zabojujeme a zkusíme se porvat o první místo a o
návrat do III. Třídy. Níže přikládám tabulku
podzimní části soutěže.

Jiří Ziegler

TJ Heršpice
Vážení sportovní přátelé. Chtěl bych Vás
informovat o činnosti TJ Heršpice a fotbalového
klubu za podzimní část soutěže.
Začal bych s činností TJ Heršpice za druhou
polovinu tohoto roku. Od 19. do 20. září jsme
uspořádali tradiční krojované hody. V pátek na
večerní zábavě k muzice hrál Classic Kroměříž.
V sobotu k průvodu a k zábavě hráli Vlkošáci.
K hodům zákonitě také patří kácení máje. Tento rok
se uskutečnilo 1. listopadu. Tentokrát byla i bohatá
tombola.
Od 21. do 22. listopadu TJ pořádala domácí, již
tradiční, zabijačku. Nesmím také opomenout
mikulášskou nadílku. První týden v prosinci se
uskutečnila mimořádná valná hromada za účelem
hlasování o prodeji pozemků obci, za účelem
vybudovaní přečerpávající stanice. Oba dva
pozemky byly schválení k prodeji. Dále zde byla
zvolena nová rada TJ Heršpice, která má 9 členů.
Jedná se o tyto členy:

Závěrem bych Vám chtěl popřát šťastné a veselé
Vánoce, mnoho úspěchů, hodně zdraví a krásné
zážitky v novém roce 2015.
Předseda TJ Heršpice Sigmund

Informace obecního úřadu
- úřední hodiny Obecního úřadu Heršpice v době
vánoční a novoroční
22.12.2014 7:30 - 12:00, 12:30 – 17:00
29.12.2014 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
31.12.2014 8:00 – 12:00
- oznamujeme občanům, že všechny poplatky
pro rok 2015 je možné uhradit od 2.února 2015
- kalendáře 2015 – HERŠPICKÉ ZAHRÁDKY
1 ks za 100,-Kč lze zakoupit na obecním úřadě
Volby do Evropského parlamentu ČR konaných
ve dnech 23. a 24. května 2014
Počet oprávněných voličů
Počet vydaných úředních obálek
Poř.
Název
1
ČSSD
2
KDU-ČSL
3
Koalice TOP 09 a STAN
4
ANO 2011
5
KSČM

603
100%
134
22,22%
Počet hlasůs
38
23
20
15
12

Volby do Senátu parlamentu ČR konaných ve dnech
10. a 11. října 2014
1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
Počet oprávněných voličů
Počet vydaných obálek
Poř Kandidát
2.
Bárek Ivo Ing.
4.
Celý Roman Bc.Dis.
3.
Koudelka Zdeněk
Ing. arch.
1.
Šigut Zdeněk PhDr.
Mgr. Ph.D.,MPH
5.
Zůna Pavel Ing.
MSS.,PH.D.

52. týden
Pondělí 22.12.2014 – budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu
1. týden
Pondělí 29.12.2014 - budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu
Úterý 30.12.2014 – budou probíhat vývozy odpadu
dle pravidelného svozového plánu
Středa 31.12.2014 - budou probíhat vývozy odpadu
dle pravidelného svozového plánu
Čtvrtek 1.1.2015 - nebudou probíhat vývozy
odpadu
Pátek 2.1.2015 - budou probíhat vývozy odpadu
z 1.1.2015

601
310
Název
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM

100%
51,58%
Počet hl
163
40
29

Sobota 3.1.2015 - budou probíhat vývozy odpadu
z 2.1.2015

TOP
+STAN
ANO 2011

18

Co patří do nádoby na BIOODPAD

48

Jedná se zejména o odpady z domácností například zbytky jídel rostlinného původu, zbytky
ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny,
kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové
sáčky a ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé
rostliny, listí, seno, sláma.

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
Počet oprávněných voličů
Počet vydaných obálek
Poř. Kandidát
Bárek Ivo Ing.
2
Celý Roman Bc.Dis.
4

Harmonogram vývozu odpadu v době vánočních
svátků a v novém roce:

601
160
Název
ČSSD
KDU-ČSL

100%
26,60%
Počet hl
106
54

Výsledky voleb do Zastupitelstev obcí konaných ve
dnech 10.-11. října 2014: obec Heršpice
Počet oprávněných voličů
601
Počet vydaných úředních obálek
373
Pořadí
Jméno,příjmení kandidáta
1.
Jiří Ziegler
2.
Radim Jakubčík
3.
Ing. Lubomír Vylam
4.
Roman Ševčík
5.
Mgr. Zdeněk Janík, M.A.Ph.D.
6.
Ing. Pavel Řihák
7.
Renáta Podzimková

100%
61,96%
Počet hl
243
227
189
189
176
171
167

Sběrné dvory budou 24. 12. 2014, 25. 12. 2014,
26. 12. 2014, 31. 12. 2014 a 1.1.2015 pro veřejnost
uzavřeny.

Mezi bioodpad nepatří plasty, kalíšky od svíček
sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný
odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí,
jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

Místní akční skupina Za humnama
Místní akční skupina (MAS)
Za humnama v tomto roce
realizuje další partnerský
projekt
z
prostředků
Programu rozvoje venkova
MZe. Po projektech „Mladí hasiči – bezpečná
budoucnost“ a „S divadly poznáváme naše regiony“
připravila ve spolupráci s MAS Vyškovsko
(Společná cesta) a MAS Strážnicko projekt s
názvem „Za tradicí moravského venkova“.
Cílem projektu je zmapovat a propagovat místní
výrobce. Při zmapování šikovných řemeslníků
pomáhaly děti ze základních škol a nejúspěšnější z
nich se v úterý 24. června a ve středu 25. června
setkaly s dětmi z partnerských MAS v Křenovicích
u Slavkova.
První den přijelo 35 dětí ze základních škol ve
Strážnici, Vnorov a Hroznové Lhoty. Ve
společenském sále v Křenovicích se setkaly s žáky
křenovické školy a navzájem si představily svoje
poznatky o výrobcích ze svých regionů. Ze
Strážnicka přijeli s ukázkami panenek ze šústí,
slováckým ornamentem, s pracemi mistra řezbáře.
Křenovické děti si připravily prezentace o místní
cukrárně, soukromém zemědělci a kováři.
Po ukončení prezentací následovala návštěva
křenovické cukrárny u Bílků, která se chlubí
značkou regionální potraviny. Poté exkurze
pokračovala do Bučovic ke včelaři p. Sedláčkovi,
který dovolil dětem vyzkoušet si odvíčkování
pláství, medomed nebo si prohlédnout včely velmi
zblízka. Odpoledne se uskutečnila prohlídka v dílně
uměleckého kováře, p. Bartoška v Křenovicích.
Děti nejvíc zaujala možnost vyrobit si vlastní
hřebík, i když je to stálo nemnoho sil. Exkurze
prvního dne vyvrcholila návštěvou slavkovského
zámku. Druhý den děti ze Základní školy v
Dražovicích navštívily kromě cukrárny, kde si
mohly vyrobit něco sladkého na památku z
marcipánu, také místní kravín, kde soukromě
hospodaří manželé Drápalovi. Odpoledne děti
čekala výrobna šperků ve Viničných Šumicích,
odkud si spokojení návštěvníci odváželi drobné
dárečky.
Druhý cíl projektu, propagace výrobců, se MAS
Za humnama snažila naplnit uspořádáním jarmarku
při příležitosti Dnů Slavkova a Svatourbanských
hodů v sobotu 31. května. Prostor k představení
svého umění dostal umělecký kovář z bučovických
Kloboučků. Za velkého zájmu kolemjdoucích na
počkání vykoval keltský nůž, květinu a jiné
předměty. Velký úspěch mezi návštěvníky měly
výrobky křenovické cukrárny, sýry, víno z Těšan
nebo keramika z Kobylnic. Z partnerské místní

akční skupiny Strážnicko přijeli s ochutnávkou
pálenky, moštu i ukázkou svébytného slováckého
ornamentu nebo panenek ze šústí. K dobré náladě
přispělo vystoupení folklorních souborů Křenováčka z Křenovic, Orlíku z Pozořic a Salajky
z Dambořic. Na podzim se MAS Za humnama
chystá vydat souborný přehledný katalog o místních
výrobcích a jejich produktech, připravují se webové
stránky. O vybraných řemeslech – košíkářství,
včelařství, kovářství aj. se točí výuková videa pro
základní školy, pro uchování výrobních postupů a
jako možný návod dětem, které se rozhodují o svém
budoucím povolání, neboť by mělo stále platit, že:
„Řemeslo má zlaté dno.“
Více na www.zahumnama.cz
Mgr. Hana Tomanová

Společenská kronika

Opustili nás
Josefa Spáčilová
Hedvika Varhová 239
Marie Kolovrátková 100
Roman Nevedel 223
Věra Ručová 110
Narodili se
Michal Vlach 158
Lidye Horychová 225
Natália Bodocká 298
Vojtěch Ševčík 290
David Fojtík 322
Dožívají se
60 let
Ivan Hromada 131
65 let
Milan Oborný 73
70 let
Vojtěch Hrubý 243
75 let
Karel Knésl 113
František Spáčil 40
80 let
Vlasta Řeháková 138
90 let
Jan Dunaj 22
95 let
Emilie Ševčíková 165

Všem jubilantům gratulujeme.

Výstavba kanalizace a ČOV

Velký dětský den

Tradiční hody

Výlov obecního rybníka Heršpice

Klub vojenské historie Ostrava

Tradiční vánoční setkání s důcodci

Ledová námraza

Vánoční adventní setkání s rozsvícením stromečku

Ekofarma Jalový dvůr

OZNÁMENÍ
MUDr. Jana Ševčíková, praktická zubní lékařka,
oznamuje, že ukončuje svoji profesní činnost ke dni
31. prosince 2014, ze zdravotních důvodů.
Práva a povinnosti zajišťovat stomatologickou péči
pro registrované pacienty i nové zájemce je
CENTRUM STOMATOLOGICKÉ PÉČ

Kadeřnictví a Pedikúra Alena
Možná
+420 734 724 109
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