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Heršpický zpravodaj
Zpravodaj zastupitelstva obce Heršpice

Slovo starosty
Vážení občané, po půl roce se Vám dostává do
rukou nové číslo našeho obecního zpravodaje.
Chtěl bych Vám připomenout nejdůležitější akce a
události, které se v naší obci konaly a konají.
Na základě schváleného rozpočtu pro rok 2003
pokračují investiční akce inženýrské sítě Nad
zahradami včetně komunikace a dokončení
kanalizace. Díky dvou miliónové dotaci na realizaci
těchto sítí, kterou obec obdržela od Ministerstva
financí, můžeme budovat v letošním roce
komunikaci i chodníky. Podpora bytové výstavby je
důležitý krok pro rychlejší rozvoj obce a je jedním
z hlavních předpokladů pro snížení věkového
průměru obyvatel.
Významnou investiční akcí je dokončení
kanalizace v lokalitě „Široká“. Výstavbu bohužel
komplikuje přeložka sloupů vedení nízkého napětí.
Protože v současné době probíhají jednání s JME,
ohledně rekonstrukce distribuční sítě nízkého
napětí a veřejného osvětlení, jejíž součástí pravděpodobně přeložka sloupů bude, provedeme reali–
zaci stoky v této lokalitě v roce 2004. Výstavba
kanalizace v lokalitě „Zelnice“ začne v měsíci říjnu
letošního roku.
Naplánované přeložení dlažby na evangelickém
hřbitově se změnilo v rozsáhlejší opravu. Z důvodu
propadajících se krajů chodníků, bylo přikročeno
k vytvoření betonové desky na kterou je do písku
uložena původní dlažba.
Na jaře začala údržba veřejného prostranství,
kterou zajišťují dva zaměstnanci obecního úřadu a
samozřejmě občané, kteří nejsou lhostejní ke
svému okolí. V obci jsou umístěny kontejnery na
tříděný odpad, během roku využíváme velko–
objemových kontejnerů. Přesto se najdou občané,
kteří bezohledně vyhodí ledničku do příkopy nebo
domovní odpad v igelitový pytlích za plot
v Podsedkách. Abychom udrželi pořádek v obci
a okolí, musíme mít zájem všichni a nesmíme být
k tomuto problému lhostejní.
Mezi věci, které nám život v naší obci
znepříjemňují patří nárůst vandalismu u dětí
školního věku a mládeže. Chtěl bych tímto apelovat
na rodiče, aby se více zajímaly o to, jak a s kým
tráví jejich děti volný čas.

číslo 1/2003

Staly se ale také události, ze kterých můžeme mít
jen radost. Za všechny jmenujme příjemné sobotní
odpoledne, které měly možnost prožít rodiče i děti
na Dětský den. Na jeho pořádání se podílel Obecní
úřad ve spolupráci s TJ Sokol, Svazem dobro–
volných hasičů, Mysliveckým sdružením Zlatý jelen
a ochotnými rodiči.
Významnou událostí „velké politiky“ bylo
referendum o přistoupení ČR k EU, kterého se
zúčastnilo 67,52 % právoplatných voličů. Taková
účast dokazuje, že se občané Heršpic v rozhodovacích okamžicích, týkajících se státu chovají zodpovědně a nenechávají to na ostatních. Tento veliký
zájem však postrádám při veřejných jednáních
obecního zastupitelstva, kde se mohou občané
spolupodílet na samosprávě obce. Této příležitosti
můžete využít na nadcházejícím veřejném jednání
Obecního zastupitelstva, které se bude konat 22. 8.
2003. Těším se s Vámi na shledanou.

Jiří Ziegler

Výsledky referenda o přistoupení
ČR k EU v regionu Slavkovsko
Obec

Počet
voličů

Účast
počet

ANO
%

počet

NE
%

Bošovice

850

488

57,41

327

67,01

Heršpice

508

343

67,52

249

Hodějice

685

402

58,69

293

Holubice
Hostěrádky
-Rešov

699

442

63,23

616

360

Hrušky
Kobeřice
u Brna

579

Křenovice
Lovčičky
Milešovice
Němčany
Nížkovice
Otnice
Slavkov
u Brna

počet

%

148

30,33

72,59

85

24,78

72,89

105

26,12

328

74,21

103

23,30

58,44

285

79,17

66

18,33

315

54,40

242

76,83

66

20,95

431

246

57,08

162

65,85

70

28,46

1407

901

64,04

708

78,58

173

19,20

448

280

62,50

204

72,86

67

23,93

487

312

64,07

253

81,09

56

17,95

598

349

58,36

261

74,79

68

19,48

565

319

56,46

210

65,83

104

32,60

1117

608

54,43

425

69,90

179

29,44

4801

2643

55,05

2056

77,79

546

20,66

Šaratice
Vážany nad
Litavou

723

403

55,74

294

72,95

90

22,33

499

335

67,13

243

72,54

85

25,37

Velešovice

742

502

67,65

354

70,52

138

27,49

Zbýšov

347

215

61,96

176

81,86

28

13,02

16102

9463

58,77

7070

43,91

2177

23,01

Celkem
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Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

Bere na vědomí:
• pokácení ovocného stromu na obecním
pozemku před domem paní Burianové č. p. 30.

Usnesení z veřejného zasedání
OZ Heršpice ze dne 27. 2. 2003

Pověřuje:
• starostu obce ke směně obecního pozemku par.
č. 778 v k. ú. Heršpice;
• firmu Lagris ve věci vypracování studie
na kácení stromů a úpravy veřejného
prostranství.

Zastupitelstvo obce Heršpice
schvaluje:
• program schůze;
• určení zapisovatele: p Kosařová Helena;
• navrhovatele usnesení a ověřovatele zápisu:
- p. Sigmund Luděk,
- p. Dostál Jaromír;
• členy finančního výboru:
- p. Šmerdová Jarmila,
- p. Marková Marie;
• členy kontrolního výboru
- p. Dostál Jaromír,
- p. Novotná Jitka.
• Dodatek – ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola Heršpice ze dne
4. 10. 2002. Dodatek vyhotoven ve 4 kopiích,
zaslán: 1 x ZŠ Heršpice 3 x zřizovatel.
• Plnění rozpočtu za rok 2002 a zprávu
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2002;
• změnu v účtování hospodářské činnosti na rok
2003 a to od 1. 1. 2003;
• výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2002.
• Návrh finančního výboru na změny
v odměňování zastupitelů.
Měsíční odměny:
- Předseda výboru:
800,- Kč
- Člen výboru:
600,- Kč
- Člen zastupitelstva:
400,- Kč
• Rozpočet obce na rok 2003;
• žádost o výjimku Základní školy Heršpice
pro 3 žáky;
• členství v honebním společenstvu Zlatý Jelen;
• směnu obecního pozemku par. č. 778, výměra
574m2 v k. ú. Heršpice za část pozemku pí.
Svobodové par. č. 779 v k. ú. Heršpice ve stejné
výměře. Náklady spojené s geom. vytýčením
hradí pí. Svobodová.
Neschvaluje:
• žádost pana Evžena Maláče, Heršpice 148
o vykácení stromu v lokalitě Dvorce;
• poskytnutí příspěvku Domovu důchodců
v Trutnově ve výši 50 000,– Kč ve věci paní
Malé;
• žádost paní Svobodové, Brno, Pavlovská 61,
o odprodej obecního pozemku par. č. 778
v k. ú. Heršpice;

Nemá výhrady:
• odprodej obecního pozemku par. č. 41/1
o výměře 80 m2 panu Zdeňku Dvořákovi,
Heršpice 61.
Ukládá:
• starostovi obce vypracovat smlouvu a udání
ceny ve věci odprodeje pozemku p. Dvořákovi
č. p. 61.

Podepsáni starosta, p. Ziegler J.
Ověřovatelé: p. Sigmund L.,
p. Dostál J.
V Heršpicích dne 27. 2. 2003

Usnesení ze zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 22. 5. 2003, č.5

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva.
2. Navrhovatele usnesení
- pí. Šmerdová Jarmila,
- p. Sigmund Luděk.
3. Ověřovatele zápisu
- Ing. Holubářová,
- p. Jakubčík Radim.
4. Členy stavebního výboru:
- Ing. Zavadil Miroslav,
- Ing. Holubářová Eva.
5. Členy sociálního výboru:
- p. Šujan Martin ml.
- pí. Lednová Marie.
6. Deleguje zástupce obce Heršpice na valnou
hromadou společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s., která se koná dne 23. 5. 2003 – p.
Ziegler Jiří R.Č. 590815/0501.
7. Deleguje zástupce obce Heršpice na řádnou
valnou hromadu společnosti Respono, a.s.,
která se koná 19. 6. 2003 – p. Ziegler Jiří R.Č.
590815/0501.
8. Deleguje zástupce obce Heršpice na řádnou
valnou hromadu společnosti Jihomoravská
energetika, a.s., Brno, Lidická 36, která se koná
6. 6. 2003 – p. Ziegler Jiří R.Č. 590815/0501.
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9. Schvaluje žádost pana Miloše Jeřábka, Heršpice
č. 97 o změně územního plánu na par.
č. 421/1, 421/2, 421/4 v k. ú. Heršpice.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
11. Schvaluje nápravné opatření ke zprávě
o výsledku hospodaření za rok 2002.
12. Schvaluje žádost paní Miroslavy Králové,
Nádražní 1158, Slavkov u Brna o odprodeji
obecního pozemku par. č. 1032 – výměra 1474
m2 v KÚ Heršpice za cenu 30,– Kč za m2.
13. Schvaluje nákup motorové jednotky na opravu
sekačky trávy zn. HONDA ve výši cca 26 000,Kč.
14. Schvaluje snížení výše příspěvku na inženýrské
sítě Nad Zahradami, par. č. 1074/21, 1074/22,
1074/24, 1074/25, 1074/27, 1074/28,
1074/29, 1074/30, 1074/31, 1074/33 v k. ú.
Heršpice, při prodeji pozemků na výstavbu
rodinných domků a to na částku 230,– Kč/m2
15. Schvaluje návrh č. 1 na prapor obce Heršpice.
16. Schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Heršpice a městem Slavkov u Brna,
týkající se přestupkové agendy.
17. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce pana
Zieglera Jiřího k jednání o možnosti
odkoupení nemovitosti č. p. 2 a pozemků parc.
č. 400, 401 , 402, 1139 v k. ú. Heršpice
a zároveň ukládá starostovi podat zprávu
na příštím jednání zastupitelstva.
18. Bere na vědomí:
- zprávy předsedů jednotlivých výborů;
- informace o konání referenda o přistoupení
ČR k EU;
- informaci o prodeji stavebních parcel
k výstavbě rodinných domků.

Podepsáni navrhovatelé usnesení:
pí. Šmerdová Jarmila,
p. Sigmund Luděk
Starosta: p. Ziegler Jiří

Usnesení ze zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 27. 6. 2003, č. 6
OZ schvaluje:
1. Program jednání.
2. Navrhovatele usnesení:
- pí. Jarmila Šmerdová,
- p. Milan Hala.
3. Ověřovatele zápisu
- p. Jaromír Dostál,
- p. Radim Jakubčík.
4. Zastupitelstvo obce Heršpice v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

v platném znění, a v souladu s ustanovením
§ 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, v platném
znění, schvaluje záměr konkurzního řízení
na funkci ředitele/ředitelky Základní školy
Heršpice.
5. Členy konkurzní komise:
p. Jiří Ziegler,
- pí. Olga Zástřešková.
6. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne
22. 5. 2003, tak jak byl proveden. Námitku
k bodu 19 podá Ing. Holubářová písemně.
7. OZ pověřuje starostu obce:
- požádat Krajský úřad, Českou školní
inspekci, Radu školy (pokud je zřízena)
o delegování jejich zástupce za člena
konkursní komise,
- požádat ředitele/ředitelku Základní školy
(jiné, než na kterou je vypsán konkurs)
o souhlas se svým jmenováním za člena
konkursní komise
- vyzvat ředitelku Základní školy, aby
zorganizovala volbu zástupce z řad
pedagogických pracovníků školy
do konkursní komise a doložila ji zápisem
z pedagogické rady (pokud je zřízena).

Podepsáni navrhovatelé usnesení:
pí. Šmerdová Jarmila,
p. Hala Milan
Starosta: p. Ziegler Jiří

Zveme Vás na výstavu
Vážení občané, o Konůvkách, archeologické lokalitě zaniklé středověké vsi ve Ždánickém lese
na našem kat. území, jsme informovali na stránkách
zpravodaje již dříve v souvislosti s brigádami
heršpických ochránců přírody. Nyní budete mít
možnost od poloviny července shlédnout grafickou
část výstavy o archeologickém průzkumu na
Kepkově a Konůvkách, uspořádanou Dr.
Měchurovou ze Zemského moravského muzea
v Brně i u nás v Heršpicích. Výstava byla úspěšně
prezentována v zámku Slavkov u Brna pak ve
Vyškově a Bučovicích. Grafickou část věnovalo
ZMM Brno obci Heršpice a stane se stálou součástí
našeho KD.
Pokud výstava vzbudí v někom hlubší zájem
o archeologické nálezy z Konůvek, najde podrobnější informace v publikacích, které je možné
zapůjčit v místní knihovně.

Ing. Eva Holubářová, členka zastupitelstva
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Ze života školy
I v heršpické škole došlo 1. ledna 2003 k významné
organizační změně – mateřská a základní škola
spolu se školní jídelnou se sloučily.
Tato změna se promítla především do obsahu
práce vedení školy, které tím získalo větší samostatnost při rozhodování a dalším směrování školy.
Koho se ale tyto změny nedotkly, jsou děti.
Všichni zaměstnanci školy dobře zajišťují bezproblémový chod pracoviště, učitelé mají za úkol co
nejlépe připravit zdejší žáky na další stupně vzdělávání. Trvalá pozornost je věnována mimoškolní
výchově školáků. Příkladem může být zajištění besídky pro důchodce, nebo Maškarní ples, kde
se do přípravy zapojila i velká část rodičů.
Jsou tu i další činnosti: žáci pravidelně navštěvují
plavecký kurz ve vyškovském Aguacentru, jezdí
do divadla v Brně. Ve Slavkově, kde je kultura finančně dostupnější, jsou pravidelnými návštěvníky
koncertů a vystoupení známých umělců. V předvánočním čase přímo do školy dokonce zavítal
i kouzelník.
Ale to pořád není všechno: v mateřské škole
paní uč. Majárková obětavě provádí logopedickou
péči, díky které mají heršpické děti dobrou výslovnost. Ve škole fungují také dva zájmové kroužky.
Modelářský a počítačový. Oba vede pan učitel
Slanina. Je škoda, že letos neobnovily činnost
kroužky keramický a výtvarný. Doufejme, že v příštím školním roce najdeme další schopné nadšence,
kteří chtějí věnovat svůj volný čas mládeži.
I v posledních čtyřech měsících školního roku se
toho odehrálo hodně: školní kolo výtvarné soutěže
Barevný svět, výlet na hrad Veveří s plavbou
na Brněnské přehradě. Dopravní soutěž, sportovní
dopoledne, besídku ke Dni matek, výlet do
Antroposu. A také dobrovolný výlet pro 5. ročník –
víkend ve Vřesovicích.
A to stále není vše. Škola žije životem obce.
Snaží se o zlepšování životního prostředí, pravidelně 2x ročně zajišťuje sběr starého papíru.
Takže – pořád se něco děje a v naší malé heršpické škole obzvlášť.

Bohdan Slanina

Okénko pro seniory
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás informovala
o novinkách, změnách a věcech, co pro Vás
do konce roku připravujeme. Sociální komise nyní
pracuje ve složení:
• předseda Coufalová Vladimíra
• Šujan Martin ml.

• Lednová Marie ml.
Koncem léta, podle počasí, bychom Vás rádi
vyvezli na „Jalový dvůr“. Řeknete si, je to tady
za rohem,
ale
dejte
si
ruku
na srdce
a zavzpomínejte, kdy jste tam vlastně byli naposled.
Na podzim připravujeme Výstavku a soutěž
o největší, nejkurióznější výpěstek na zahrádce.
Proto už teď se připravujte, zalévejte, okopávejte,
dělejte vše proto, aby jste právě Vy vyhráli.
Na zimní čas pro dlouhé večery chystáme
Křížovkářskou soutěž. Správní luštitelé budou
losováni a výherce bude odměněn.
Loňská vánoční besídka se líbila, proto i letos
bychom si ji rádi zopakovali.
Od září budeme pokračovat v zájezdech do
divadla za velice dobrou cenu za lístek. Má to jednu
nevýhodu, a tou je – zatím – vlastní doprava.
Jestliže máte nějaké dotazy, prosím, nechte je
na Obecním úřadě u paní Kosařové. Budeme
se snažit je zodpovědět a případné problémy spolu
vyřešit.

Za sociální komisi Vladimíra Coufalová

ČSOP Heršpice
V prvním pololetí se kroužek ochránců přírody
scházel na běžných sobotních schůzkách v KD
nebo na vycházkách.
Na jaře jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium
M. Koperníka v Brně.
Mimo zavedený program jsme shlédli program
o Měsíci
a kosmických
letech.
Odpoledne
před večerní návštěvou hvězdárny jsme se poučili
v Moravském muzeu o čistotnosti našich předků
s ohledem na různé kultury a staletí (výstava
„Čistota půl zdraví“). V Umělecko-průmyslovém
muzeu nás zaujala unikátní výstava tradičních
japonských panenek ze sakurového dřeva. Také
technika ruční výroby hedvábných látek byla
pro nás něčím novým (film). Domů jsme se vrátili
až o půlnoci.
V sobotu 31. 5. 2003 jsme na kolech podnikli
vlastivědný výlet po trase: Heršpice – VrčavaU slepice – Červený kříž – Snovídky – Nové
Zámky – Letošov – Nevojice – Vícemilice –
Bučovice –Marefy – Křižanovice – Hodějice Heršpice (celkem 46 km). Cestou jsme si prohlédli
nově rekonstruovaný zámek Nové Zámky (místní
část Nesovic) a výstavu o Konůvkách v bučovickém etnografickém muzeu. V plánu byla ještě zastávka na jednom ze tří koupališť, která jsme cestou
míjeli, ale bohužel žádné z nich nebylo v provozu.
Těšíme se na prázdniny v Beskydech!

Ing. Eva Holubářová
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Proč nesouhlasím se
snížením ceny obecních
stavebních pozemků
Obec prodává obecní majetek, který patří všem občanům. Je tedy jejich zájmem, aby prodala dobře.
V minulém volebním období rozhodlo obecní zastupitelstvo o rozdělní obecního pozemku v lokalitě Nad Zahrady na stavební místa. Z rozpočtu
obce, na úkor jiných potřebných investic pro
občany, byly zde vybudovány základní inženýrské
sítě. Cílem tohoto rozhodnutí bylo umožnění
zájemcům stavbu rodinného domu, pokud nemají
vlastní pozemek a rozšíření obce o novou zástavbu
s mladými lidmi, kteří mají zájem žít na vesnici
(takových mladých lidí, kteří na to mají příjmy
a chtějí žít ve svém domě mimo město stále
přibývá). V ceně pozemku byly zohledněny náklady
na kanalizaci, vodovod, plyn a jednoduché zpevnění středové vozovky. Tyto náklady se měly prodejem pozemků do rozpočtu zase vrátit. Pokud by
obec inženýrské sítě předem nevybudovala, nedal
by se celý pozemek i nad nynějšími stavebními
místy, použít. Obec tak dala k dispozici pozemek,
umožnila výstavbu, ale ne na úkor ostatních
občanů. Chodník a kompletní zpevněná vozovka je
nyní budována z dotace státu a nebrání nic tomu,
aby tato investice byla letos dokončena a zkolaudována i když nebudou prodány všechny
pozemky naráz (kolem měst se tak staví běžně).
Obec tak nabízí stavební místa s ideální expozicí
(V-Z) na mírném svahu mimo záplavové území,
v perspektivní obci na kraji Ždánického lesa, 27 km
od Brna a 5 km od města Slavkov u Brna. Místa,
kde lze přímo v obci, nikoliv na periferii, stavět samostatné rodinné domky v zahradě (to není ani
zdaleka samozřejmé).
Obec tyto pozemky nabízí za 350 Kč/m2, což je
cena podle realitních kanceláří výhodná a o
pozemky je zájem. Pro srovnání - pozemky
v okruhu 50 km od Brna, kde podle průzkumů
realitních kanceláří se očekává zájem o reality
i po vstupu do Evropské unie, se prodávají za
400 - 2 000 Kč/m2 (lze se informovat na Sreality.cz
– server nemovitostí, kreal anettown.cz,
v inzertních přílohách novin, např. MF Dnes
Inzerce-reality, v realitních kancelářích).
Samozřejmě není pozemek jako pozemek a cena
se liší podle jeho hodnoty jako u jakéhokoliv zboží.
Jsou pozemky i s nižší cenou (v Hodějicích nabízí
pozemky za 70 Kč/m2 a nejsou prodány, některé
obce nabízí i zadarmo a přesto není zájem).

V Heršpicích nabízel někdo pozemek za
150 Kč/m2 (Internet 14. 1. 2003). Může si ho
koupit
ten,
komu
se zdá
pozemek
na Nad Zahradách drahý.
Pozemky jsou tak drahé, jakou mají hodnotu a
kolik za ně prodávající žádá. Každý pozemek jistě
najde časem svého kupce. Obec nemá nyní žádný
důvod cenu svých stavebních pozemků snižovat.
Občané tak bezdůvodně přijdou o půl milionu korun, který se měl vrátit do rozpočtu. I ostatní občané by jistě rádi měli před domem pěknou vozovku s obrubníky, chodník, fungující kanál nebo
opravený rozhlas.
Místním občanům a rodákům dalo zastupitelstvo v loňském roce možnost zakoupit obecní stavební
pozemky
na Nad
Zahradách
2
za zvýhodněnou cenu 200 Kč/m ! této nabídky
využili dva občané. Ostatní dva, kteří nejsou místní
už kupovali pozemek za 350 Kč/m2. Připadá mimírně řečeno-nemorální vůči těmto lidem i vůči
bývalému zastupitelstvu nyní cenu snižovat
pro další zájemce, zvláště když obecně ceny pozemků každoročně rostou.
Stavební pozemky kupují mladí lidé, kteří mají
možnost získat úvěr, kteří mají zodpovědnost,
dobré příjmy, a proto mohou stavět rodinný domek, což představuje hodnotu minimálně dva miliony. Rozdíl v ceně pozemku po jejím snížení představuje 30 - 70 tis. Kč podle velikosti pozemku ( je
to moc nebo málo).
Obec má k prodeji plochu 8100 m2. Cena byla
snížena z 350 na 280 Kč/m2. Obci se zpět
z prodeje nevrátí 567 000,- Kč.
Samozřejmě, že zájem kupce je koupit, co nejlepší pozemek za co nejmenší cenu, ale proč má
obec proto znehodnocovat svůj majetek?
Zastupitelé, kteří jste hlasovali pro snížení ceny,
jak by ste uvažovali, kdyby tyto stavební pozemky
byly vaším vlastním majetkem? Komu to prospěje?

Ing. Eva Holubářová

Den Matek
18. května připravila Základní škola v Heršpicích
spolu s mateřskou školkou krásné a pohodové
odpoledne pro občany Heršpic, zvláště pak
pro maminky a babičky.
Program byl velice pěkný, zazněly písničky,
básničky i scénky. Ti nejmenší předvedli ve své
dětské roztomilosti i tanečky.
Všem účinkujícím, kteří se na tomto programu
podíleli jménem kulturně-školské komise děkuji.

Ing. Olga Zástřešková.
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Společenská kronika
Narození
12. 3. 2003 David Chaloupka, Heršpice 149
8. 3. 2003 Marika Hadová, Heršpice 12
Zemřeli
18. 2. 2003 Jan Blecha, Heršpice 10
27. 3. 2003 František Maláč, Heršpice 36
16. 5. 2003 Františka Kolovrátková, Heršpice 152
2. 7. 2003 František Jeřábek, Heršpice 167
Dožívají se
60 let
7. 3. 2003 Hana Dvořáková, Heršpice 72
4. 4. 2003 Milan Palásek, Heršpice 240
14. 6. 2003 Jiří Šmerda, Heršpice 4
65 let
29. 3. 2003 Irena Kocmanová, Heršpice 70
5. 5. 2003 Libuše Pilátová
15. 6. 2003 Josef Spáčil, Heršpice 242
70 let
30. 1. 2003 Jana Zástřešková, Heršpice 143
21. 3. 2003 Jarmila Jeřábková, Heršpice 167
75 let
16. 1. 2003 Marie Slezáková, Heršpice 39
15. 5. 2003 Drahomíra Ševčíková, Heršpice 191
80 let
3. 2. 2003 Anna Knéslová, Heršpice 238
16. 3. 2003 Josef Ducháček, Heršpice 188
20. 3. 2003 Jiřina Kovářová, Heršpice 68
18. 5. 2003 Ludmila Maláčová, Heršpice 148

Informace o prodeji
parcel Nad Zahrady
V této lokalitě obec nabízí 14 pozemků k výstavbě
domků. K 30. 6. 2003 bylo prodáno sedm parcel:
• 1074/19 – 886 m2
• 1074/20 – 886 m2
• 1074/21 – 887 m2
• 1074/23 – 475 m2
• 1074/25 – 502m2
• 1074/28 – 493 m2
• 1074/32 – 1 108 m2
Ostatních sedm parcel je nabízeno k prodeji
přes realitní kanceláře či přímo na Obecním úřadě.

Miss Švihadlo
V sobotu 26. 4. 2003 ve 14 hodin proběhla v místním sále soutěž Miss Švihadlo. Soutěže se zúčastnilo osm dívek a jeden odvážný hoch Petr Javora.
Do soutěže vnesl nový prvek skákání a i některé
dívky ho následovaly a dokonce zlepšily svůj výkon.
Každý měl tři pokusy, které se pak zprůměrovaly.
Starší
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Lucka Hrubá
Zuzka Hrubá
Markéta Horká , Eva Karlíčková
Šárka Vodová
Lucka Antlová

Mladší
1. místo Šárka Chaloupková
2. místo Eliška Kučerová
3. místo Petr Javora

Vladimíra Coufalová

Heršpice na Internetu
Od února tohoto roku mají Heršpice v počítačové
síti Internet svoji vlastní webovou prezentaci.
Naleznete ji na adrese www.herspice.cz.
Obsah stránek v současné době tvoří několik
sekcí. V části věnované zastupitelstvu obce
naleznete nejen složení zastupitelstva, ale i zápisy
z jednání, a elektronickou podobu Heršpického
zpravodaje. Sekce Obecní úřad uvádí důležité
kontaktní údaje, samostatná část prezentace je
věnována plnému znění obecních vyhlášek.
Fotografie z významných akcí a událostí, které se
v Heršpicích staly, jsou umístěny ve fotogalerii.
Patrně nejobsáhlejší část webu se týká
zájmových organizací, zejména pak TJ Sokol
Heršpice. V této sekci například naleznete kompletní informaci o výsledcích heršpického fotbalového
mužstva. Pod odkazem „O Heršpicích“ se skrývají
jak základní demografické údaje o naší obci, tak
poměrně rozsáhlý materiál o kulturních památkách,
přírodních podmínkách, školství, zemědělství a
průmyslu, zájmových kroužcích, zvycích a zábavě,
který zpracovala Mgr. Vodáková. Domnívám se, že
i rodilý občané se z něj dozví ledacos zajímavého.
Doufám, že se stránky Heršpic stanou zdrojem
informací nejen pro občany, ale pro všechny, kteří
se o naši obec a život v ní zajímají. Všechny
připomínky k formě či obsahu stránek uvítáme –
napsat nám můžete na e-mailovou adresu
ouherspice@politavi.cz.

Ing. Jakub Hala
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Nová telefonní čísla na poliklinice ve Slavkově
u Brna
S platností od 1.9.2003 začne na poliklinice ve Slavkově u Brna fungovat nová, plně automatizovaná telefonní ústředna. Od tohoto data budou v provozu nová telefonní čísla, která
jsou uvedena v následující tabulce.
Nové telefonní
číslo od 1.9.2003
544 423 441

Jméno – lékař, subjekt

Specializace

MUDr. RNDr. Dočekalová

Interní a cévní ambulance

544 423 442

MUDr. Špatná

Praktický obvodní lékař

544 423 443

MUDr. Pospíšil

Chirurgie

544 423 443

MUDr. Rozkydal

Ortopedie

544 423 444

MUDr. Kleinová

Oční ambulance

544 423 444

MUDr. Nevrlá

Diabetologická ordinace

544 423 445

MUDr. Zemanová

Praktický obvodní lékař

544 423 446

MUDr. Kovaříková

Praktický obvodní lékař

544 423 447

MUDr. Klíčová

Gynekologická ambulance

544 423 448

MUDr. Fajmon

Psychiatrie

544 423 461

MUDr. Fajmon – Fax

544 423 448

MUDr. Šmérek

Neurologická ambulance

544 423 449

MUDr. Hanák

Neurologická ambulance

544 423 450

MUDr. Molčíková

Zubní ordinace

544 423 451

Agentura zdr. domácí péče

544 423 452

MUDr. Tuč

544 423 452

Pohotovost

544 423 455

Dopravní zdr. služba- sanitky

544 423 457

Jiří Sedláček

Eyes optik

544 423 458

MUDr. Flodrová

Praktický lékař pro děti a dorost

544 423 459

MUDr. Šilerová

Praktický lékař pro děti a dorost

544 423 460

Mgr. Finkesová

Logopedická ambulance

Urologická ambulance
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Pro úplnost informací uvádíme i stávající telefonní čísla, u kterých ke změnám nedošlo. Jedná
se o lékaře a jiné subjekty, které poskytují své služby v budově polikliniky ve Slavkově u Brna
– viz. níže uvedená tabulka.
Platné telefonní číslo Jméno

Specializace

544 221 799
544 227 536
603 210 757
544 220 419
608 709 283
544 220 567
544 220 413
544 220 647
544 220 748
544 220 415
544 221 498
603 260 122
544 220 561
544 220 568
603 335 780
732 700 881
544 227 004
544 221 885
544 220 409
544 220 409
544 220 407
544 221 973
544 221 531

Interní ambulance
Praktický obvodní lékař
Diabetologická ambulance
Gynekologická ambulance
Agentura domácí zdr.péče
Zubní ambulance
Zubní ambulance
Zubní ambulance
Zubní ambulance
Zubní laboratoř

MUDr. Kubínová
MUDr. Zemanová
MUDr. Honzátková
MUDr. Fuchsová-Olšanská
MUDr. Szufnarowská
MUDr. Kojetínská
MUDr. Čechová
MUDr. Mazlová
MUDr. Ševčíková
Alena Pospíšilová
Pohotovost
MUDr. Hochman
MUDr. Baránková
Dopravní zdr.služba-sanitky
Mgr. Finkesová
Mgr. Zajíčková
MUDr. Kavalová
MUDr. Hartl
MUDr. Vaďurová
MUDr. Vaďura
Rentgen
Biochemická laboratoř
Lékárna Slavkov
Zdravotní pojišťovna Metal544 220 016
Aliance
544 220 860
Hana Mazlová
544 227 030
Světlana Ivanová
737 669 173
Andrea Svobodová
544227779, 608626149 Helena Rolková
544 221 946
Svaz diabetiků

Revmatologická ambulance
Praktický lékař pro děti a dorost
Logopedická ambulance
Logopedická ambulance
Praktický obvodní lékař
Praktický obvodní lékař
Kožní ambulance
Plicní ambulance

Kosmetika
Pedikúra-Manikúra
Masérské služby
Kosmetika

