HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 1/2016

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
máme tu konec roku, čas
očekávání a bilancování, tak
mi dovolte malé ohlédnutí.
V letošním roce jsme
společně realizovali
jak
investiční,
tak
kulturně
společenské akce.
Stalo se tradicí, že vykročení
do nového roku se nese
v duchu pomoci potřebným,
pořádáním Tříkrálové sbírky s koledníky, kteří
vybrali 21 150,-Kč, každý rok se tato částka
navyšuje. Poděkování všem kdo přispěli.
Dále následovali společenské akce, jako je
Myslivecký ples, dětský maškarní ples, ostatky,
Jarní burza, sportovní akce pro děti, akce Evropa
pro občany - setkání tří národností, kdy jsme našim
hostům nabídli to nejlepší co obec má včetně
tradičních hodů v netradičním pojetí, Podzimní
burza, X. benefiční jarmark a rok končíme besedou
s našimi seniory. Nelze opomenout akce pro děti i
dospělé pořádané celoročně Ekofarmou Jalový
dvůr.
Na jaře nám ve středu obce vyrostla, díky ing.
Petru Hanzelkovi a panu Martinu Beránkovi a
dobrovolníkům, Bylinková náves, která potěší i
poučí. Nepoučitelný jsou však majitelé pejsků, kteří
nám Bylinkovou náves doplňují o druh „bylinek“,
které tam nepatří. Pojďme společně vychovávat
nepoučitelné majitele pejsků.
Zahájení léta se neslo ve slavnostním duchu
konání III. setkání heršpických rodáků.
Podzim nás oblékl do krojů a veselé nálady se
zpěvy a tanci tradičních hodů, které byly součásti
realizovaného projektu Evropa pro občany, za
podpory EU. Podzimní sváteční oblečení vystřídalo
oblečení pracovní. Byla zahájena rekonstrukce
místní komunikace na Nivkách a dokončena byla
s malým předstihem. Mikuláš se svojí družinou už
kráčel po nové komunikaci.
Vypadá to, že to šlo vše hladce, ale všichni víme,
že to tak není. Za vším je velké úsilí a velký kus
odvedené práce jak jednotlivců, tak společenství
lidí. Velké uznání a poděkování.
Co se nepodařilo, je vydání knihy o Heršpicích do
konce letošního roku. Práce externích autorů je
náročná a nepodařilo se tyto práce dokončit včas.
Věřím, že nám to prominete.
V současné době žije v obci 828 občanů.
Nejmladšímu občánkovi Ivance Vlachové je 124
dní a nejstaršímu občanovi paní Růženě Maláčové
je požehnaných 99 let.

Odchodem našich spoluobčanů, přátel, blízkých je
zdraví to opravdové co si můžeme přát.
Závěrem Vám přeji radostné Vánoce, do nové roku
hodně zdraví štěstí a lásky.
Jiří Ziegler

Z jednání ZO Heršpice
USNESENÍ č. 9 ze dne .02.2016
Návrh usnesení č. 09/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 16/Sapplasty s a,s, Respono, se sídlem Cukrovarská
486/16, 68601 Vyškov. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
24

Návrh usnesení č. 09/04
Zastupitelstvo obce Heršpice jako obdarovaný
přijímá dar, pozemek p.č.81, zbořeniště, o výměře
77m2 v k.ú. Heršpice od dárce pí. Anny
Šarmanové, Rašovice č. 225. Náklady spojené
s darováním hradí obdarovaný. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 09/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo č. 19/2016 „Projekt Town
Twinning“ se zhotovitelem VF Project &
Marketing, s. r. o., IČ 44487916, se sídlem Gen. L.
Svobodu 1860/6, 927 05 Šala – Veča, Slovak
Republik na zpracování žádosti o nenávratný
příspěvek z programu Evropa pro občana (20142015). Cena díla 1,- EUR bez DPH. Zastupitelstvo
obce zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 09/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Pojistnou smlouvu č. 83002616-19
sjednanou u České pojišťovny. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 09/07
Zastupitelstvo obce Heršpice v souladu s §72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
navrhuje
odměnu
neuvolněnému
členu
zastupitelstva obce ve výši 491,- Kč. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 3. 2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 09/08
Zastupitelstvo obce Heršpice v souladu s §72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
navrhuje odměnu za souběh funkcí neuvolněného
člena zastupitelstva obce a předsedu výboru nebo

předsedu komise ve výši 1130,- Kč. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 3. 2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 09/09
Zastupitelstvo obce Heršpice v souladu s §72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
navrhuje odměnu za souběh funkcí neuvolněného
člena zastupitelstva obce a člena výboru nebo člena
komise ve výši 800.- Kč. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 3. 2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 09/10
Zastupitelstvo obce Heršpice v souladu s §72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce beze
změny.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 09/17
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informace o:
 Povodňovém portálu na webových
stránkách obce Heršpice
 Kniha o Heršpicích – příprava pokračuje,
prosíme o zapůjčení kronik a jiných
dokumentů
 Uzavření MŠ v době od 2.3. do 4.3.2016
z důvodu stavebních prací
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 10 ze dne 24.05.2016
Návrh usnesení č. 10/03a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 příjmy ve výši
51 000,00 Kč, výdaje ve výši 51 000,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 09/11
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci
Heršpice v roce 2015.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 10/03b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 příjmy ve výši
235 500,00 Kč, výdaje ve výši 235 500,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 09/12
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo č. 2016 na stavební práce
se zhotovitelem firmou Ing. Jan Reichl, se sídlem
Pod Oborou 1425, IČ 67603271, 68401 Slavkov u
Brna. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 10/03c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 příjmy ve výši
0,00 Kč, výdaje ve výši 0,00 Kč. (přesuny mezi §)
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 09/13
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 příjmy ve výši
825 900,00 Kč, výdaje ve výši 1 063 200,00 Kč,
financování ve výši 237 300,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 09/14
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí Zápis školské rady MŠ a ZŠ Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 09/15
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
stanovuje termín konání akce Rodáci 2016 na dny
4.6.2016 až 5.6.2016
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 09/16
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
informace svazku Ligary k uzavírání smluv o
likvidaci
odpadních
vod
a
probíhajícím
odstraňování nedodělků.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh na usnesení č. 10/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o přípravách akce III. setkání
heršpických rodáků 2016
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 10/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání uděluje
čestné uznání při příležitosti konání III. setkání
heršpických rodáků 2016:
1. Pí. Maláčová Jarmila – za dosavadní práci
pro rozvoj a obnovení samostatnosti obce
2. Sl. Dočekalová Tereza – za záchranu
lidského života
3. P. Bárek David – za záchranu lidského
života
4. Ing. Zástřešek Pavel ml. - za záchranu
lidského života
5. Pí. Zástřešková Iveta – za záchranu lidského
života
6. P. Dostál Jaromír – za dosavadní práci pro
rozvoj obce a sportu
7. P. Jakubčík Miloš – za dosavadní práci pro
rozvoj obce a obětavost pro hasičský sbor
8. Mgr. Trusina Tomáš – za přínos
v duchovním životě obce

9. P. Šujan Martin st. – za dosavadní práci pro
rozvoj obce a farnosti
10. Pí. Maláčová Radka – za dosavadní práci a
celoživotní obětavost
11. Mgr. Sobotka Bohuslav – premiér ČR – za
dosavadní práci pro rozvoj obce
12. Ing. Bárek Ivo – místopředseda senátu PČR
– za dosavadní práci a rozvoj obce
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Brno, na nákup prostředků požární ochrany pro
JSDH obce Heršpice. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje k podpisu smluv starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh na usnesení č. 10/04c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Darovací smlouvu – vzor.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení 10/10
Zastupitelstvo obce Heršpice deleguje zástupce
obce na Valnou hromadu Honebního společenstva
Heršpice, Jiřího Zieglera, nar. 15.08.1959, bytem
Heršpice 243, 684 01 Slavkov u Brna. Delegovaný
zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům
dle programu valné hromady a stanov honebního
společenstva.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 10/05a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu č. 10300315343/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene– E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 10/05b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
PV-014330036814/001– E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 10/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou ing. Jan Reichl,
se sídlem Pod Oborou 1425, IČO 67603271 na akci
„Oprava fasády na skladech MŠ a na autobusové
zastávce v obci Heršpice“ v rozsahu 96 482,- Kč
bez DPH. Zastupitelstvo zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 10/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností ze
stavebního zákona na svazek Ligary, se sídlem
Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 72022418.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 10/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu č. 0327230/16/OKH a Smlouvu
č. 037231/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám, 3/5, 601 82

Návrh na usnesení č. 10/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje zápis do kroniky obce Heršpice – rok
2013.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Návrh na usnesení č. 10/11
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o situaci v MŠ a ZŠ Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 10/12
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci svazku Ligary.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 11 ze dne 24.05.2016
Návrh usnesení č. 11/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 příjmy ve výši
49 500,00 Kč, výdaje ve výši 49 500,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 11/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice v souladu s §84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská
škola a Základní škola Heršpice, okres Vyškov za
rok 2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 11/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Mateřská škola a Základní škola
Heršpice, okres Vyškov za rok 2015 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 35 403,90 Kč do
rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 11/04c
Zastupitelstvo obce Heršpice v souladu s §84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje

předloženou účetní závěrku obce Heršpice
sestavenou k 31. 12. 2015, představující věcný a
poctivý obraz finančního účetnictví a finanční
pozice účetní jednotky.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Návrh na usnesení 11/09a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí žádost společnosti RM Stavitelství, s.r.o., se
sídlem Svah 31, 625 00 Brno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 11/04d
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Závěrečný účet obce Heršpice bez
výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Návrh na usnesení 11/09b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
pověřuje místostarostu k jednání se společností RM
Stavitelství, s.r.o., se sídlem Svah 31, 625 00 Brno
o doplnění žádosti o investiční záměr.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 11/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje inventarizaci majetku obce Heršpice
k 31. 12. 2015
Návrh usnesení č. 11/06
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informaci o konkurzu na místo ředitele MŠ a ZŠ
Heršpice, příspěvkové organizace, okres Vyškov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 11/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu č. PV-14330038035/001 o
zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 11/08a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí žádost p. Jana Knésla, Zlatá Hora 1374,684
01 Slavkov u Brna.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 11/08b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje úplatné nabytí nemovité věci, a to
pozemku par.č. 918/1 o výměře 877 m2 a pozemku
par.č. 917/2 o výměře 32 m2 za účelem zachování
sportovního hřiště a schvaluje cenu celkem
159 075,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 11/08c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu s panem Janem Knéslem,
Zlatá Hora 1374, 684 01 Slavkov u Brna na
pozemek p.č. 918/1, ostatní plocha o výměře 877
m2 a pozemek p.č. 917/2, ostatní plocha o výměře
32 m2 za cenu dohodou celkem 159 075,- Kč.
Náklady spojené s převodem vlastnických práv
hradí kupující.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Návrh na usnesení 11/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí projekt „Evropa pro občany“ a přijímá
poskytnutou dotaci ve výši 22 000,- EUR.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 11/11a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí žádost Mysliveckého spolku Heršpice
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 11/11b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje pořízení vhodné zábrany na vjezd hráze
Obecního rybníka Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení 11/12
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje pořízení geometrických plánů pro
rozdělení pozemků par.č. 181/1, 181/2, 256, 705,
706/11 v k.ú. Heršpice. Geometrické plánu budou
použity k darovacím smlouvám pro vklad do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 11/13
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informaci o provedené kolaudaci stokové sítě a
ČOV Hodějice v rámci projektu DSO Ligary. Dále
informaci o smlouvách s odběrateli na likvidaci
odpadních vod a slavnostní ukončení projektu
28.7.2016 ve 14 hod.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 12 ze dne 25.07.2016
Návrh usnesení č. 12/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, příjmy ve výši
379 000,00Kč, výdaje ve výši 379 000,00Kč,
financování ve výši 286 700,00Kč a rezerva
92 300,00Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 12/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu

Jihomoravského
kraje
č.
039789/16/OKH,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno na dotaci ve výši
2 mil. Kč. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 12/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Příkazní smlouvu č. 128/2016 se
společností HANDL s.r.o., IČ: 27708047, se sídlem
Uhřice 10, 683 33 Nesovice, zastoupená Ing.
Jaromírem Handlem, jednatelem společnosti. Cena
díla 18 150,00 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje k podpisu smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 12/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem
LUBOSED, s.r.o., se sídlem Nová 397, IČ: 681
00 663, cena díla je 302 500,00 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 12/08a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o přípravách projektu „Evropa
pro občany“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 12/08b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje smlouvu o dílo č. 109/2016 „Publicita
projektu Town Twinning“, cena díla je 1 000,-EUR
bez DPH. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 12 ze dne 06.09.2016
Návrh usnesení č. 13/03a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 příjmy ve výši
126 300,00 Kč, výdaje ve výši 126 300,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 13/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo č. S17-033-0077 se
zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o., se
sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599
zastoupený ve věcech smluvních Ing. Mirko
Zeman, Pavel Bohunský, DiS. Cena díla
4 946 683,01 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 13/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem
GRADIOR spol. s r. o., se sídlem Křižíkova 68,
612 90 Brno, IČ 43389406. Cena díla je 160 225,78
Kč s DPH. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 13/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 13/07a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 5/Sep-papír o
nakládání s odpadem vytříděným z komunálního
odpadu ze dne 23. 11. 2016 s akciovou společností
RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16,
682 01 Vyškov. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 13/07b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 16/Sepplasty o nakládání s odpadem vytříděným
z komunálního odpadu ze dne 4. 5. 2000 s akciovou
společností RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská
486/16, 682 01 Vyškov. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 13/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o spolupráci při likvidaci
odpadů se společností EKO-PF s.r.o., se sídlem
Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ
62525816, zastoupená ing. Karlem Fouskem –
jednatelem společnosti. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 13/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. OS2016200081
s akciovou společností EKO-KOM, a.s., se sídlem
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ
25134701, zastoupená RHDr. Martinou Vrbovou,
Ph.D. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení č. 13/10
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informaci o:


Zahájení školního roku






Konkurzním řízení na pracovní místo ředitele
MŠ a ZŠ Heršpice
Provedené kanalizační přípojce pro školu
Montáži ACO žlabů pro odvod povrchových
vod
Přípravě akce „Evropa pro občany“ s tradičními
hody konané dne 23. a 24.9.2016

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
III. SETKÁNÍ HERŠPICKÝCH RODÁKŮ
Každý člověk nosí v srdci místo, kde se narodil
nebo část života prožil, kde žili jeho předkové.
Tomuto místu se říká domov. Ale je to i krajina,
která je všude kolem nás, příroda, lesy, pole, louky.
Každé místo je totiž naplněno historií, současností i
pokrokem.
Nejinak je tomu i v Heršpicích, a proto
rozhodnutím zastupitelstva obce, podporou
obecního úřadu, aktivitou místních organizací a
občanů obce bylo uspořádáno ve dnech 4.a 5.června
2016 při příležitosti 140. výročí založení školy a
120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů již
III. setkání heršpických rodáků.
Setkání bylo zahájeno průvodem rodáků od fary
Evangelického sboru k pomníku padlých. Hymnou
České republiky a projevem starosty obce pana
Jiřího Zieglera pak bylo setkání slavnostně zahájeno
v kulturním domě. Po slavnostním zahájení
následovalo vystoupení dětí základní a mateřské
školy a vystoupení Soptíků – malých hasičů.
III. setkání rodáků bylo výjimečné předáním
pamětních medailí lidem, kteří si zaslouží náš obdiv
a uznání za příkladnou a prospěšnou práci a
dekorací obecního praporu třemi pamětními
stuhami I., II. a III. ročníku setkání heršpických
rodáků.

rodák Pavel Dvořák, starosta Slavkova Michal
Boudný.
Po společném slavnostním obědě byl pro
účastníky setkání připraven den otevřených dveří
veřejných prostor – obecní úřad, moštárna, hřiště,
evangelický kostel, kostel sv. Matouše, základní
škola. Součástí odpoledního programu bylo také
exhibiční fotbalové utkání na místním hřišti, ukázka
historické a současné požární techniky na návsi,
vyhlídkové projížďky koňským povozem a
posezení u cimbálu. Sobotní program ukončila
večerní taneční zábava.
V neděli 5. června se uskutečnila ekumenická
bohoslužbou u pomníku padlých.
Poděkování patří všem občanům a organizacím za
náročnou a zodpovědnou práci při přípravě
III. setkání rodáků a také všem, kteří se podíleli na
odstraňování následků přívalové vody z 27. května
2016, která nás v tvrdé přípravě rodáků, zejména
úklidu veřejného prostranství obce chtěla zaskočit.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce 2017.
Radim Jakubčík
místostarosta
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky pro rok 2017 lze uhradit od 20. února 2017.
- poplatek za komunální odpad činí 490 Kč/os./rok
- poplatek za psa 150,-Kč/rok
- poplatek za kabelovou televizi 115 Kč/měsíc
(1380 Kč/rok)
Úřední hodiny v době vánoční a novoroční
ÚT 27.12.2016 - ZAVŘENO
ST 28.12.2016 - OTEVŘENO – 08:00 – 17:00 h
ČT 29.12.2016 - ZAVŘENO
PÁ 30.12.2016 - ZAVŘENO
PO 02.01.2017 - OTEVŘENO
Betlémské světlo 2016

Sobotní program podpořili svou aktivní
přitomností významní hosté - premiér České
republiky Bohuslav Sobotka, místopředseda Senátu
parlamentu České republiky Ivo Bárek, náměstek
hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák,
předseda Úřadu vlády České republiky a heršpický

Motto letošního ročníku Betlémského světla
zní „Odvážně vytvářet mír“.
Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš
učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou
nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je
království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí
Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila
v sobotu 10. 12. 2016 v kostele syrské pravoslavné
církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-FadingerPlatz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti,
kteří jej dopraví do České republiky.
V sobotu 17. 12. 2016 za spolupráce dalších
skautů bylo rozvezeno Betlémské světlo vlaky po
naší vlasti. Dále díky spoustě z Vás bude Betlémské
světlo rozdáváno při místních akcích.
Betlémské světlo bude občanům přístupné
v sobotu 24.12.2016 od 10 do 11 hodin v zádveří
heršpického kostela.

JEDEN POŘÁDNÝ DÁREK
„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka.
Velmi zaneprázdněný ředitel mrkl na hodinky
a prohlédl si diář. „Už bychom měli být pryč. Teď
už moc práce nenaděláme.“ Sekretářka se usmála:
„Ale ještě tu máte seznam dárků pro syna.
Nezapomeňte, že za tři dny jsou vánoce.“ „Ještě že
jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl.
„Bojím se, že se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš
právem, protože mám na rodinu tak málo času.
Když večer přijdu domů, syn už spí. Skoro nikdy
nemáme čas si popovídat. Ale aspoň o Vánocích
chci, aby ode mne dostal pořádný dárek. Jenomže…
kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na
penězích nezáleží. Přečtěte si ten seznam a kupte
všechno, co si syn přeje.“
Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou
a usmála se: „Víte, že vaše příkazy vždycky plním,
ale tentokrát to vážně nejde.“ „Proč nejde? Copak si
osmileté dítě může přát věc, kterou mu nemůžu
koupit? Ukažte mi ten seznam!“ Sekretářka mu
mlčky podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl:
„Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis celý
příští rok pro mne každý den (nebo skoro každý
den) našel půlhodinku času. Nic jiného nechci. Tvůj
František.“
Milí přátelé, předpokládám, že mnozí z nás se
v tomto příběhu najdeme a že nám to pomůže
k prožití svátků dvojím směrem – ve vztazích
k lidem a k Bohu. Každý z nás máme zkušenost, co
to znamená být někomu blízko, sdílet s druhým
člověkem život. V množství práce a starostí se nám
stává, že nemáme čas věnovat se právě těm
nejbližším a navzájem se sdílet. Vánoce jsou dobou,
kdy k tomu máme příležitost a kdy to od sebe
navzájem také očekáváme.

Pokud jsme věřící, nepatří Bůh také mezi ty, kteří
čekají na náš osobní vztah? Pokud se na něj
obracíme jen s prosbou o pomoc, radu, útěchu nebo
ochranu, touží určitě po něčem podobném, jak to
vyjádřil malý František v příběhu otázkou: „najdi si
na mne také trochu času“. Když si o Vánocích
připomínáme, co vše Bůh vykonal v Ježíši pro nás,
není to výzva, učinit také něco pro něho?
Nové a radostné prožití těchto vztahů o svátcích
vánočních vám přeje
P. Milan Vavro, farář
Vánoční program katolické farnosti
Zpovědní dny: Heršpice středa 21. 12. od 17.30.
Slavkov pondělí 19. 12. a úterý 20. 12. vždy 17.0019.00.
Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami každou
středu, Heršpice v 18.00.
Betlémské
světlo
a
prohlídka betléma
v katolickém kostele (dolním) 24. 12. v době
10.00-11.00.
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).
25. 12. Průvod Svaté Rodiny městem ve Slavkově
v 15.30 z náměstí se zvonečky.
8. 1. Koncert Collegium musicale bonum, Dům
Sv. rodiny Slavkov v 16.30.
Další informace o programu farnosti najdete na
www.farnostslavkov.cz
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160,
slavkov@dieceze.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce
2017 Vám i Vašim rodinám přejí kněží P. Milan
Vavro a P. Petr Mareček.
NESEM VÁM NOVINY
Tuto koledu nám letos zpívaly děti na
4. neděli adventní jako součást vánoční hry. Hrou
vyprávěly příběh o římských žurnalistech, kteří
sháněli zprávu na první stranu. A tak jako ve všech
novinách (a novinkách) všech věků, zvítězila v této
hře v pomyslném souboji o „nej“ zpráva krvavá a
krutá, zpráva o Herodově zabíjení neviňátek
v Betlémě.
Novina o narození malého Ježíše v tomtéž městě
ani pro nás není žádnou žhavou novinkou.
Připomínáme si ji každý rok nejen v kostele, ale
taky předvánočními nákupy, úklidem, pečením
a vařením a vůbec veškerou přípravou na Vánoce.

Alespoň při těch všech přípravách i mnozí, kteří ani
o Vánocích nemají v plánu jít do kostela, si na tento
příběh o narození dítěte do betlémských jeslí
vzpomenou.
Ale že by to byla novina? Zpráva na první stranu?
A přece je. Pro mnoho lidí je to už po dvě tisíciletí
stále jedna z nejdůležitějších zpráv, kterou dávají na
první stranu svých životů. Bůh nám narozením
svého Syna ukázal svou lásku. Byl s námi v tomto
světě, který i my sami občas považujeme za bídný a
nehostinný. Boží Syn chce být s námi i tyto
Vánoce. A proto přijměte pozvání na jedno z míst,
kde se budou konat bohoslužby o Vánocích, a to do
sálu evangelické fary v Heršpicích
Na Štědrý večer se zde konají bohoslužby v 17:00,
na Boží hod vánoční (25.12.) v 9:30 hodin
a na Druhý svátek vánoční (26.12.) též v 9:30.
Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

V sobotu 14. ledna 2017 se v naší obci uskuteční
již 17. ročník Tříkrálové sbírky.
Obcí budou procházet skupinky koledníků, které
dobře znáte, a budou vybírat do pokladniček
příspěvky od občanů.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni.
Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc
do zahraničí.
Za finanční podporu Tříkrálové sbírky předem
děkujeme.

Town Twinning
23/09/2016 – 24/09/2016 Obec Heršpice
Memorandum partnerství obcí uzavřeli 24. září
2016 starostové obcí Čierny Brod, Heršpice
a Halászi v rámci programu Evropa pro občany.
Partnerská spolupráce měst, jinými slovy towntwinning, je forma dlouhodobé mezinárodní
spolupráce mezi samosprávami, spočívající
v pravidelném setkávání zástupců obcí a jejich
občanů.
Partnerská spolupráce jako přirozený nástroj
mezinárodní spolupráce měst a obcí během dlouhé
doby své existence prokázala svůj přínos pro

porozumění mezi národy a kulturami. Její přidanou
hodnotou je nejen živý mezikulturní dialog mezi
běžnými občany, překonávání předsudků mezi
národy, ale také posilování občanské účasti na
veřejném životě a podpora občanství a integrace
Evropské unie.
Má veliký význam pro výměnu zkušeností
v nejrůznějších oblastech týkajících se života obce,
ať už se jedná o rozvoj měst, sociální oblast,
školství, životní prostředí, cestovní ruch nebo
fungování
samosprávy. Samosprávy
mohou
prostřednictvím partnerské spolupráce podporovat
ekonomické vazby svých podnikatelů s jejich
protějšky v partnerských městech. A tím pozitivně
ovlivňovat ekonomický rozvoj svého území
a regionu.
Twinningové hnutí je jedinečné tím, že zapojuje
všechny skupiny občanů - od běžných občanů,
odborníků, podnikatelů, pracovníků různých
organizací přes účastníky různého věku a pohlaví
(mládež, ekonomicky aktivní občané, senioři,
hendikepovaní atd.) až po občanské spolky
a organizace různého zaměření.
V tomto setkání byla obec Heršpice hostitelem a
příjemce dotace ve výši 22 000,- EUR. Projekt
umožnil uspořádání seminářů na téma současná
politická a ekonomická situace v Evropské unii.
Občané měli možnost diskutovat s ing. Hanou
Lipovskou
z Ekonomicko-správní
fakulty
Masarykovy univerzity, místopředsedou senátu ing.
Ivo Bárkem, europoslankyní MUDr. Olgou
Sehnalovou, ředitelem Hospodářské komory jižní
Moravy Mgr. Petrem Kostíkem. Dále se s námi o
své zkušenosti podělili naše spolky, a to nejen
slovem, ale i skutkem. Měli jsme možnost ochutnat
místní speciality a potěšit z vystoupení mládeže při
tradičních krojovaných hodech. Ženy nám zatančily
moravskou besedu a děti předvedli pásmo písniček
a tanců. Také nám namalovali pěkné obrázky.
Touto cestou vyřizuji velký obdiv a poděkování
našich hostů za vše co mohli s námi prožít, také
ocenili bohatou činnost Ekofarmy Jalový dvůr.
Všechno má svůj konec i toto setkání, ale
rozloučení bylo v duchu nového setkání.
Jiří Ziegler
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ U ŠKOLY A ULIČKA
V části obce Nivky vyrostlo během deseti let více
jak dvacet rodinných domů. Zatížení komunikace
průjezdem nákladních aut a výstavbou kanalizace se
technický stav výrazně zhoršil.
Obavy občanů, bydlících v této části obce, že
špatný stav se v nejbližších letech nezmění, sílil.
Argumentům, že provádět opravu komunikace před

položením kanalizace bylo nevhodné, moc nevěřili.
Loňské obavy občanů rozptýlilo zahájení
rekonstrukce v září letošního roku. Realizaci celé
akce
nám
umožnila
dotace
z rozpočtu

Jihomoravského kraje ve výši 2 miliony Kč. Došlo
k rozšíření silnice na 5,5 m v délce cca 300 bm,
doplnění o podélné stání a jednostranný chodník,
byly opraveny stávající uliční vpusti a doplněny o
nové. Během výstavby byly opraveny nebo
vyměněny uzávěry vodovodních přípojek a
hydrantů. Rekonstrukce probíhala za úplné uzavírky
komunikace, ale dobrá dohoda s pracovníky stavby
a občany bylo omezení minimalizováno.
Rekonstrukcí se zkvalitnily dopravní podmínky a
došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu.
V obci máme určitě další úseky místních
komunikací, které je nutné opravit. Ale je nutné si
uvědomit, že nejde při jedné akci opravit vše.
Jiří Ziegler

přírodovědných výprav do lesa a do méně známých
míst v Heršpicích. Děti se naučily, jak si mohou
vylisovat barevné listí v malém lisu, aby si je mohly
uchovat a podívat se na ně i v zimě.
V září naší školku navštívila Policie České
republiky se svým naučným programem. Děti si
zahrály hru „Na dopravu“ a proměnily se na
semafor, řidiče a chodce. V tomto měsíci si některé
děti úplně poprvé vyzkoušely, jaké je to stát na
pódiu před obecenstvem a předvedly krátké
vystoupení v rámci programu Europe for Citizens
v kulturním domě.
V říjnu nás ve školce potěšili cvičení pejskové
s výukovým programem s využitím canisterapie,
což je způsob terapie - využívá pozitivního
působení psa na zdraví člověka. Děti tak poznaly,
jak mohou pejsci pomáhat a mohly si vyzkoušet
různé povely: například povel „Beng“, kdy si pejsek
lehne na zem a dělá mrtvého, ten zaujal děti nejvíce.

V listopadu proběhl „Hračkový den“ se svou
oblíbenou hračkou přinesenou z domu a také
logopedické vyšetření dětí. Čekají nás ještě další
akce: maňáskové divadlo s pohádkami „O veliké
řepě“ a "Kůzlátka a vlk".
Těšíme se na pečení cukroví, které nás pomalu
naladí na předvánoční atmosféru a připravujeme
dárečky a básničky na vánoční jarmark.
Všem rodičům a dětem přejeme krásné a spokojené
prožití adventu.
Učitelky MŠ
CO NOVÉHO VE ŠKOLE
ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Naše školka letos přivítala sedm nových dětí, které
se rychle a bez problémů adaptovaly na nové
prostředí a hned si našly nové kamarády. Hezké
počasí nás denně lákalo na procházky nebo ke hrám
na školní zahradě.
V rámci podzimního tématu „Poznáváme naši
krásnou
zemi“
jsme
uskutečnili
několik

Čas rychle ubíhá nejen nám dospělým, ale hlavně
dětem, které vše vnímají po svém. Momentálně
natěšených na vánoční atmosféru, která se přibližuje
každým dnem. Je to nedávno, kdy do první třídy
nastoupilo osm odhodlaných prvňáčků. Trošku
s nadšením, trošku s obavami, ale hlavně s touhou
poznávat něco nového. Dnes začínají číst první
věty, počítat do šesti, seznamují se s přírodou,
pravidly chodu školy i společenského chování.

Druháci jsou čtyři. Počítají do stovky, probírají
skladbu vět, zdokonalují se s plynulostí čtení. I dva
třeťáci a dva čtvrťáci nezahálejí, procvičují
násobilku, řeší slovní úlohy, zvládají pravopis
českého jazyka, rozšiřují si znalosti vlastivědy a
přírodovědy, pokoušejí se o komunikaci v cizím
jazyce. K získání a rozšiřování poznatků využívají
interaktivní tabule.A těch akcí co při tom zvládáme
– sběr papíru, vystupování při různých
příležitostech, kroužky v místě i mimo Heršpice.
Baví nás plavecký výcvik na bazénu ve Vyškově.
Z počátku měli někteří z vody respekt, ale dnes
jsme ve vodě jako rybičky. A co nás do konce
kalendářního roku ještě čeká? Vystoupení pro
seniory, vítání občánků, vánoční pečení, jarmark,
divadelní představení, předvánoční besídky. Možná,
že jsem na něco zapomněla, ale děti mě rády doplní.
Ale hlavně musím popřát všem dětem, rodičům,
občanům Heršpic pevné zdraví, hodně elánu a
radosti v roce 2017.
Mgr. Jana Sekerková

si poslechli hudební vystoupení žáků Základní
umělecké školy Františka France ve Slavkově
u Brna připravené pod vedením paní učitelky
Vítězslavy Šujanové. Kulturní program doplnilo
recitační pásmo žáků základní školy v Heršpicích
pod vedením paní učitelky Jany Sekerkové a Aleny
Pikolové.

Každý z občánků dostal od obce malý dárek –
plyšovou hračku, knížku a pamětní list, maminky si
odnesly kytičku. Rodiče dětí se podepsali do
pamětní knihy obce Heršpice a slavnostní akt byl
završen společnou fotografií občánků, rodičů a
zástupců obce. Fotografie z této významné události
jsou vyvěšeny ve fotogalerii na webových stránkách
obce.

15. května 2016 byli přivítáni:
Matěj Zvěřina, Heršpice 321
Benjamín Rafáč, Heršpice 303
Veronika Dvořáková, Heršpice 283
Vojtěch Řihák, Heršpice 289
Dominika Gregorová, Heršpice 122
Alžběta Halová, Heršpice 80
OBEC HERŠPICE V LETOŠNÍM ROCE
PŘIVÍTALA DVANÁCT OBČÁNKŮ
V letošním roce Heršpice přivítaly 12 nových
občánků - 8 holčiček a 4 chlapce. Pro srovnání, v
roce minulém bylo přivítáno 10 holčiček a 12
chlapců. Vítání občánků proběhlo 15. května a 27.
listopadu v přísálí kulturního domu a nové občánky
přivítal pan starosta Jiří Ziegler a pan místostarosta
Radim Jakubčík. Programem provázeli paní Renáta
Podzimková a Zdeněk Janík. Na přípravě akce se
podíleli členové kulturně-školské komise a
zaměstnanci obecního úřadu.
Všichni, kdo přijali pozvání k této události,

27. listopadu 2016 byli přivítáni:
Matyáš Hromada, Heršpice 297
Adina Mrvová, Heršpice 280
Eliška Robotková, Heršpice 64
Laura Sigmundová, Heršpice 86
Štěpánka Povolná, Heršpice 301
Iva Vlachová, Heršpice 159
Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D.
zastupitel
předseda kulturně-školské komise

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ HERŠPICE
Končící rok nás vždy vede k zamyšlení,
bilancování, ale i k plánům do roku příštího.
Zahrádkářský spolek v Heršpicích má v současné
době 40 členů, z toho 34 žen a 6 mužů.
Samozřejmostí pro naše členy je pečování o svoje
pozemky, pěstování ovoce, zeleniny a květin. Po
celý rok probíhají v kulturním domě „Zahrádkářská
setkávání“, kde nejen zahrádkářky vyrábí různé
dekorativní předměty, které jsou pak ozdobou
výstav a přináší radost i našim seniorům na
vánočních setkáních. Letošní rok jsme zahájili
výletem na Svatou, kde jsme si prohlédli překrásný
betlém a postavy ze sena, které mají ve své
předzahrádce majitelé hájenky. V únoru jsme byli
na komentované prohlídce spojené s přednáškou u
pana doktora Petra Hanzelky. V březnu jsme měli
přednášku první pomoci a výlet do barokní kovárny
v Těšanech. V květnu jsme jeli na zájezd do
Rakouska. Prohlédli jsme si městečka Melk
a Kremz a pluli lodí údolím Wachau. V červnu jsme
se aktivně podíleli na sjezdu rodáků. Pomáhali jsme
s výzdobou kostelů a kulturního domu a vyzdobili
jsme také moštárnu, kde jsme našim hostům nabídli
něco z našeho kulinářského umění koláče, pégny,
pomazánky a víno od heršpických vinařů. Koncem
června jsme absolvovali tematický zájezd do Valtic,
Lednice a Čejkovic.
V září jsme se zúčastnili akce Evropa pro občany
a naše členky opět vyzdobily kostely a kulturní
dům. Jarní mrazíky, potom kroupy a přívalová voda
zničily veškerou úrodu ovoce v Heršpicích.
Z tohoto důvodu jsme neuskutečnili plánovanou
výstavu ovoce a zeleniny v Heršpicích. Zúčastnili
jsme se Oblastní výstavy ve Slavkově, kde jsme
měli malou, ale dle názoru návštěvníků, zdařilou
expozici. V listopadu jsme uspořádali druhý ročník
posezení u cimbálu. Mimo vyjmenovaných akcí je
nutno vyzdvihnout pomoc některých členek Centru
Ententyky na burzách a jarmarku. Všem aktivním
členům a příznivcům patří poděkování.
V příštím roce oslaví náš spolek 50 let svého
vzniku. Je to dlouhá doba, zahrádkářské hnutí
prošlo určitým vývojem, zeleninové zahrady se
často změnily na okrasné, ale to hlavní zůstává –
láska a vztah k přírodě, radost z pohybu
na čerstvém vzduchu a potěšení z každého
vypěstovaného produktu. Protože se blíží Vánoce a
nový rok, přejeme všem zahrádkářům, příznivcům a
spoluobčanům pokojné Vánoce a do nového roku
pevné zdraví, přátelské vztahy, úspěchy v pěstování
a radost z každého prožitého dne.
za ZO ČZS Jitka Novotná

ROK 2016 V HASIČSKÉM SBORU HERŠPICE
Doba vánoční je dobou bilancování, a tak bych se
společně s Vámi ráda ohlédla za prožitým rokem.
Pro sbor heršpických hasičů to byl významný rok.
V květnu náš sbor oslavil společně s III. Setkáním
heršpických rodáků, 120. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů. U příležitosti této akce jsme
všem přihlížejícím předvedli ukázku požárního
útoku, ukázali naši novou klubovnu a vystoupili
s nacvičeným pásmem pro rodáky. Na valné
hromadě konané v září podala rezignaci starostka
sboru Zuzana Marková a byla zvolena nová
starostka sboru Jitka Svobodová i nový velitel sboru
Tomáš Svoboda. Dohodli jsme se, že budeme
nadále pokračovat v pořádání akcí pro mládež
v Heršpicích a že budeme dále pozvedávat úroveň
hasičského sportu a budeme jezdit na soutěže.
S dětmi jste si mohli v září projít pohádkový les,
v říjnu navštívit tradiční drakiádu, v květnu jsme si
zasoutěžili na akci na počest sv. Floriána, patrona
hasičů kde si požární útok zkusili i rodiče.
V listopadu jsme pro naše mladé hasiče uspořádali
ze 16.11.-17.11 Noc mladých hasičů. Přespání
v tělocvičně zaměřené na zdokonalování se
v uzlování a večer plný her s pohádkou byl
vydařený a všem zúčastněným se moc líbil.
V prosinci se těšíme na vystoupení na seniorském
setkání, i na tradiční hasičský silvestr pro děti i
dospělé. Akce byly povedené, a tak v nich budeme
pokračovat i v příštím roce.

Co se týče hasičského sportu, přes zimu se
účastníme uzlovací open ligy. Od března do června
zase závodů v požárním útoku a štafet. Největšího
úspěchu jsme dosáhli v soutěži Mladý záchranář,
kde naše děti z přípravky získali první místo
a mladší žáci též první místo. Na nejvyšší příčku,
první místo, jsme dosáhli i v Milešovicích ve štafetě

dvojic.
Jak vidíte, odvedli jsme spoustu práce. Nic z výše
uvedeného by nebylo možné bez podpory obce,
tímto bych tedy ráda poděkovala panu starostovi i
všem členům zastupitelstva a taktéž díky patří paní
Capitové. Za pomoc, podporu a čas věnovaný
mládeži děkujeme rodičům a těšíme se, že v roce
2017 budeme v podobném duchu a složení
pokračovat dál. Přejeme všem klidné prožití
Vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku
2017.

za SDH Heršpice
Olga Dopitová
TJ HERŠPICE z.s.
Zdravím všechny sportovní přátelé. Rádi bychom se
s Vámi opět podělili o dění v TJ Heršpice.
Jak už tradičně jsme ve spolupráci s obcí uspořádali
krojované hody (23.9. – 24.9. 2016). V tomto roce
i se zahraniční účastí ze Slovenska a z Maďarska.

K páteční zábavě hrála cimbálová muzika Májek.
K sobotní zábavě a průvodu Classic Kroměříž.
Následně po hodech 28.10. 2016 proběhlo kácení
máje s večerní zábavou. K muzice hrála skupina
Classic Kroměříž.

O víkendu 18. a 19. listopadu TJ uspořádala již
tradičně domácí zabijačku s následným zakončením
sezóny fotbalového podzimu. Po ukončení
podzimní části fotbalového klubu jsme se pustili do
vybudování zavlažovacího systému na fotbalovém
hřišti. Od jarní sezóny by si již hráči neměli
stěžovat na tvrdý povrch travnatého hřiště.
Doufejme, že to bude poznat i na výkonnosti
a výsledcích fotbalového týmu .

Dále bych se s Vámi rád podělil o podzimní část
soutěže fotbalového klubu. Jak asi většina z Vás ví,
tak se nám po třech letech opět povedlo postoupit
do III. třidy skupiny B. Postupem do vyšší soutěže
přišli i 4 nové posily. Zdeněk Prokop, Václav Salač,
Stanislav Masař a Jiří Kosař, kteří doplnili tým a
nahradili zraněné hráče. Vstup do soutěže nebyl
nejhorší, zápasy byly velmi vyrovnané, ale bohužel
chyběl větší důraz na zakončení a zápas rozhodla
pro náš neprospěch i jedna chyba či neproměněná
šance. Povedlo se nám ve třech utkání zvítězit a po
podzimu jsme na 11. místě. Je toho hodně, co
zlepšovat a již nyní někteří trénují na jarní část
soutěže. Tréninky jsou každý úterý, čtvrtek od
18:30 a v neděli v 10 hodin na fotbalovém hřišti.

Ráda bych, ale také apelovala na nové tváře. Ti co
se chtějí zapojit do dění v obci, ať neváhají a ozvou
se nám. Budou více než vítáni ;)

Co nás čeká začátkem roku 2017? Bude
uskutečněna valná hromada 21.1.2017, pozvánky na
valnou hromadu budou rozeslány. Dětský maškarní
ples proběhne 5.2.2017. O dalších akcích budete
v čas informováni.
Závěrem bych Vám chtěl popřát šťastné a veselé
Vánoce, mnoho sportovních i jiných úspěchů, hodně
zdraví a krásné zážitky v novém roce 2017.
Předseda TJ Heršpice
Petr Sigmund
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 V ENTENTYKY

Vánoce jsou svátky klidu, ale také doba, kdy
všichni přemýšlíme a hodnotíme, co nám rok dal
a co vzal. Proto se pokusím přiblížit touto cestou
dění v Ententyky. Centrum se snaží svým
působením v obci zpestřit společenský život
týdenními aktivitami i sezonními akcemi pro celou
rodinu. Je tomu tak? Snažíme se. Naším úkolem
bylo navázat na předešlé ročníky a oživit aktivity již
zapomenuté, což se nám povedlo a doufáme,
že jejich obliba poroste. Aktivity centra jistě všichni
znáte – od uspávání broučků, jarmark, jarní
a podzimní burzy, loučení s dětmi MŠ a ZŠ, Noc
s Andersenem v ZŠ až po týdenní hernu a cvičení
pro malé děti i maminky. Nezapomenu také zmínit
krásně nacvičenou moravskou besedu, kterou
„baby“ nacvičovaly o prázdninách a předvedly
v rámci tradičních hodů.
Znáte ale také dění kolem akcí? Není snadné
skloubit rodinu, práci a volný čas. A když náhodou
nějaký čas zbývá, věnovat ho! Věnovat ho centru
nebo chcete-li společenskému životu v Heršpicích,
pro nás znamená velký dar a podporu lidí, kterým
není lhostejné, co se v jejich okolí, bydlišti, rodišti
děje. Je to již taková naše malá komunita od seniorů
(především seniorek ), pracujících rodičů,
maminek na „mateřské“…zkrátka přátel centra
Ententyky, kteří dění kolem našich aktivit
zastřešují. Za tento dar jim chci všem moc
poděkovat a doufám, že budou naší podporou
i nadále!

Přeji vám všem jménem Ententyky krásné, poklidné
Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví.
Jana Procházková
Předsedkyně spolku

Vážení přátelé,
dovolte, abychom se i my připojili s přáním do
nového roku a připomněli se Vám.
Znáte nás z Jalového dvora, kde provozujeme
ekofarmu, hostinec a snažíme se citlivě spravovat
letitý statek a udržovat okolní pozemky.
U nás se můžete projet na koni, nebo to dopřát
svým dětem. Prohlédnout si oslíky, krávu nebo
lamáka Karla, seznámit se s různými plemeny koní,
kteří se prohánějí po stráních a nebo se potěšit
pohledem na ovečky. Když schází stádo ovcí ze
stráně dolů mezi jabloněmi, když vidíte stát tmavé
siluety koní na horizontu pastviny nad střechou
statku, v absolutním klidu, který ruší jedině šumění
korun stromů a zpěv ptáků, je to pohled tak krásný,
že hraničí s kýčem. Ale nabije Vás a každé takové
zastavení pro potěchu oka prospěje duši. A tak se
můžete procházet mezi pastvinami, povídat si se
zvířátky a z jara si pohladit jehňata, která jsou
přítulná jak děti.
A až Vás to přestane bavit, rádi Vás přivítáme v
hospůdce U Hříbka. Možná bych mohla zmínit,
proč U Hříbka. Hříbek se jmenoval kůň, který na
farmě žil. A asi to nebyl jen tak obyčejný kůň, asi
byla jeho existence a život tak významný, že je pro
majitele důležité, aby vzpomínka na něj žila dál.
Proto je hospůdka pojmenovaná po něm.
A my se snažíme, aby se Vám v ní líbilo.
V letošním roce, jehož vláda se pomalu krátí, jsme
hostili myslivce a byli pro ně zázemím při jejich
loveckých akcích, pořádali jsme zabijačky, oslavy,
svatby, country večery, slavili výročí, narozeniny a
úspěšná ukončení studií. Byli jsme osvěžovací

stanicí při Bučovické šlapce, Bučovické padesátce a
Mikulášském pochodu. Mohli jsme poskytnout
prostory vojenským parašutistům. Jejich seskok na
pastviny byl zážitkem nevídaným, byť z pohledu ze
země.
Klid, pohodu a osvěžení u nás našli rybáři. Radost z
volnosti a pobytu v přírodě u hodných a klidných
zvířat, nespočet dětí na táborech, dětských
víkendových
a
jednodenních
pobytech
i příměstských táborech. Nevšední zážitky si od nás
odnesly při oslavě Dětského dne.
Možná jste si všimli, že nás můžete navštívit i
koňmo – po kopytě, jak se říká – téměř před
hospůdkou je ohrada, ve které „parkují“ své koně ti,
kteří k nám přijeli takto. Především pro ně jsme
letos pořádali divácky velmi atraktivní Westernové
závody a vozatajské závody.
A teď se těšíme, že třeba i s některými z Vás,
přivítáme nový rok u nás.
A budeme se na Vás v tom příštím těšit.
Připravujeme pro Vás další novinky a nabídky.
A přejeme Vám, abyste v tom novém roce byli
zdraví a šťastní, plní sil, radostné nálady a
optimismu, který můžete načerpat i u nás.
Alena Galíčková

Harmonogram vývozu odpadu v době vánočních
svátků:
Svozy odpadu v době vánočních svátků budou
probíhat dle pravidelného svozového plánu bez
omezení.
52. týden
Pondělí 26. 12. 2016 – 2. svátek vánoční - budou
probíhat vývozy odpadu dle pravidelného
svozového plánu
Sběrné dvory budou 24. 12. 2016, 26. 12. 2016,
31. 12. 2016 pro veřejnost uzavřeny.
Více informací je možné získat na webových
stránkách RESPONO.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 Opustili nás:
Jiří Jelínek, Heršpice 230
František Štěpánek, Heršpice 37
Ing. Miroslava Podzimková, Heršpice 7
Vojtěch Červinka, Heršpice 213
Zdeněk Jakubčík, Heršpice 162
Mgr. Vítězslava Šujanová, DiS., Heršpice 58
Jakub Hrubý, Heršpice 159

Dožívají se:
65 let
Navrátilová Jiřina, Heršpice 186
Navrátil Pavel, Heršpice 186
Vylamová Jana, Heršpice 198
Kovář Milan, Heršpice 205
70 let
Pilát Vladimír, Heršpice 112
Ing. Zástřešek Pavel, Heršpice 129
Marek Ladislav, Heršpice 217
92 let
Dunaj Jan, Heršpice 22
94 let
Kohoutková Jiřina, Heršpice 186
97 let
Ševčíková Emilie, Heršpice 165

Všem jubilantům gratulujeme.

Radostné a klidné prožití vánočních svátků,
naplněných pohodou a štědrostí u rodinného krbu,
v novém roce pevné zdraví a mnoho spokojenosti,
Vám přeje za pečovatelskou službu
Marcela Zieglerová

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí,
pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních
úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje
starosta Jiří Ziegler, zastupitelé a
zaměstnanci obecního úřadu

