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Ěěěěě

Zpravodaj zastupitelstva obce Heršpice

Slovo starosty
Slunné počasí předcházejících dnů nás přesvědčilo, že po dlouhé a na sníh hojné zimě je jaro skutečně tady. Letošní jarní tání sněhu proběhlo
v naší obci bez nebezpečí přívalové vody.
S příchodem jara a probouzející se přírodou odeznívají chvíle obav ze sněhových vánic a náledí.
Zimní období nezastavilo přípravy akcí, které
budeme realizovat v roce 2006. Největší kulturně-společenskou akcí je „Sjezd rodáků“ připravovaný na 23. – 25. června 2006. Od loňského
roku probíhá shromažďování dokumentů a fotografií na vydání brožury k této akci. Je sestaven
pracovní výbor, který tvoří členové zastupitelstva, zástupci jednotlivých společenských organizací, zástupce Mateřské a Základní školy Heršpice, zástupci obou církví a zástupce ekofarmy Jalový dvůr. Vyzývám všechny, kteří mohou přispět dokumentem, fotografií či vzpomínkou na
jakoukoli událost nebo osobní zkušenost, aby je
poskytli obecnímu úřadu do konce dubna. Získaný materiál bude použit při tvorbě brožury, jejíž
vydání připravujeme a také k uspořádání výstavy
v Kulturním domě a Základní škole.
Nejrozsáhlejší investiční akcí, která v letošním roce proběhne je rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Široká, U školy a Ulička. Příprava této akce je velmi náročná pro všechny zúčastněné, proto oceňuji vstřícný přístup vlastníků
dotčených pozemků. Majitelé nemovitostí, kteří
ve zmíněných lokalitách nemají napojeny svody
dešťový vod na kanalizační řad obce, tak budou
muset učinit. Zahájení se předpokládá v měsíci
červenci s ohledem na provoz ZŠ.
Od měsíce dubna bude v obci rozšířen rozsah
poskytování pečovatelských služeb. Pečovatelkou
bude vyškolená pracovnice pí. Marcela Zieglerová. Bližší informace žadatelé získají na obecním
úřadě.
Rád bych se zde ohlédnul za hektickým koncem roku 2005. V sobotu 17. prosince se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor obecního úřadu a kulturněspolečenského zařízení. Kdo chtěl, přišel se podí-

číslo 1/2006

vat a zároveň zhodnotit jaký kus práce se za tak
krátkou dobu zvládl.
Ve čtvrtek 22. prosince uspořádal obecní úřad
již po čtvrté besedu pro seniory, která se těší stále
větší oblibě. Pro naše spoluobčany byl připraven
bohatý program. Děti ze základní školy měly připravený jarmark s vlastními výrobky, poté následovalo vystoupení těch nejmenších a krátké divadlo starších žáků. Po krátké diskuzi bylo pro seniory připraveno překvapení v podobě cimbálové
muziky.
Fotografickou dokumentaci ze slavnostního
otevření kulturního domu i z besídky pro seniory
si můžete prohlédnout uvnitř zpravodaje.
Od začátku letošního roku v naší obci proběhlo několik kulturně-společenských událostí určených jak pro dospělé tak i pro nejmenší. V měsíci
lednu uspořádalo Myslivecké sdružení Zlatý jelen
společenský ples, který se těšil velkému zájmu
občanů, v měsíci únoru proběhl dětský karneval,
který uspořádala TJ Heršpice – oddíl žen ve spolupráci s OÚ. Sbor Dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem uspořádal pro děti
„Závody ve sněhu“, „Vítání jara“ a na 16. dubna
připravuje „Velikonoční hry“, které se budou konat ve Skalce.
Čím se začátkem roku hlavně zabýval obecní
úřad? Jako každoročně byly provedeny inventury
majetku, účetní závěrka, a proběhlo celkové vyhodnocení hospodaření obce.
Z nepříjemných věcí nás stále hodně trápí nezodpovědní majitelé psů, kteří nechávají své psy
volně pobíhat po veřejném prostranství a snad si
ani neuvědomují možné následky.
V momentě, kdy se Vám dostane do rukou toto vydání zpravodaje, budeme prožívat Velikonoční svátky. Ať už pro Vás Velikonoce znamenají významnou duchovní událost, oslavu nadcházejícího jara, připomenutí tradičních lidových
zvyků anebo od všeho část, rád bych Vám popřál,
abyste je prožili podle svých představ a byly pro
Vás příjemným oddechnutím a úspěšným vykročením do nadcházejícího jara.

Jiří Ziegler
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Usnesení ze zasedání
OZ ze dne 18. 1. 2006
č. 1
Usnesení č.01/01
Zastupitelstvo obce Heršpice na základě výsledků projednání s dotčenými orgány státní správy a
ostatními známými účastníky projednání a na
základě výše citovaného stanoviska NOÚP
schvaluje v souladu s ust. § 20 a stavebního zákona „Zadání územního plánu obce Heršpice“.
Usnesení č. 01/02
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu
Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví pro rok 2006.
Usnesení č. 01/03
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace
starosty o
1) jednání s Úřadem práce ve Vyškově využití dotovaných programů zaměstnanosti
pro obec;
2) rozšíření programové nabídky kabelové
televize o programy ČT 24 a CS Film na
základě většinového požadavku uživatelů
a navýšením měsíčního poplatku
o 15 Kč;
3) projednání připomínek občanů
k zavedenému IDS.
4) Poplatek na údržbu kanalizace (stočné)
bude vybírán s pololetním vyúčtováním
vody.

Usnesení ze zasedání
OZ ze dne 1. 3. 2006
č. 2
Usnesení č. 02/01
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu výboru finančního, kontrolního, kulturně-školského,
stavebního a sociálního.
Usnesení č. 02/02
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu veřejné pořádku v obci Heršpice v roce 2005.

Usnesení č. 02/03
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace majetku.
Usnesení č. 02/04
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 3/2006 – projektová činnost ve výši
152 928 Kč.
Usnesení č. 02/05
Zastupitelstvo obce schvaluje členy hodnotící
komise na investiční akci „Rekonstrukce místních komunikací“, ing. Miroslav Zavadil, Luděk
Sigmund, Jiří Ziegler, náhradníky – ing. Olga
Zástřešková, Milan Hala, Radim Jakubčík.
Usnesení č. 02/06
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na
rok 2006; příjmy dle položek a výdaje dle paragrafů.
Usnesení č. 02/07
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace
starosty o
1) provedených změnách v jízdních řádech
IDS JMK;
2) vyhlášení voleb do poslanecké sněmovny
parlamentu ČR na dny 2. a 3. června
2006;
3) rozšíření poskytování pečovatelské služby dle potřeby občanů v měsíci dubnu
s využitím projektu Úřadu práce Vyškov;
4) přípravě sjezdu rodáků v termínu 23. –
25. června 2006.

Lékařská služba první
pomoci (LSPP): změna
v provozní době služby
S účinností od 1. 3. 2006 se mění provozní doba
služby LSPP. Města Slavkov u Brna a Bučovice
budou pokračovat v dosavadním střídání pohotovosti a zajistí službu pro dospělé ve všední dny
5 hodin od 16 hod. do 21 hod., a ve dnech pracovního klidu 12 hodin od 8 hod. do 20 hod..
Činnost stomatologické a dorostové organizace
LSPP včetně ohledání zemřelých bude zajišťováno ve Vyškově. Ostatní pravidla pro zajišťování těchto zdravotnických služeb zůstávají nezměněna.
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Humanitární sbírka
Stejně jako v loňském roce i letos proběhla
v naší obci humanitární sbírka Diakonie Broumov. Předmětem sbírky byly lůžkoviny, textil,
látky, ošacení, prostěradla, ručníky, utěrky, hračky. Všem, kteří do této sbírky přispěli, děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2006
Již šestým rokem proběhla Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou. Sbírka je
nejen tradicí naší země, ale představuje také pravidelný zdroj podpory činnosti Charity.
Od občanů v naší obci bylo vybráno
12 088 Kč. Děkujeme všem za příspěvek.
A jak budou získané peníze využity?
•
•
•
•
•

pomoc dětem při neočekávaných
živelných katastrofách;
na pomoc již podpořených projektů
v zahraničí;
rozvoj a podpora nově vzniklých
sociálních středisek;
domov pro matky v tísni;
charitní domov pokojného stáří.

Informace
Obecního úřadu
Poplatky na rok 2006: Žádáme občany, kteří
doposud neuhradili poplatky na rok 2005, aby
tak učinili co nejdříve. Poplatky jsou následující:
•
•
•

odpady na rok a osobu 380 Kč;
poplatek za psa 100 Kč;
poplatek za kabelovou televizi:
I. Q 2006 270 Kč
II.Q 2006 315 Kč.

Od února byla rozšířena programová nabídka
kabelové televize o programy ČT 24 a CS Film.
ČT24 naladíte na S6 140,25 MHz, CS Film naladíte na S8 154,25 MHz.
Od 1. dubna byl poplatek za kabelovou televizi navýšen o 15 Kč na měsíc. Čtvrtletní poplatek bude činit 315 Kč.

Je třeba ke kácení
ovocných stromů
povolení?
Časté dotazy zahrádkářů jsou, zda mohou na
svých zahrádkách kácet staré, přerostlé nebo
nemocné stromy bez povolení anebo musí žádat
obecní úřad. Toto vše řeší zákon č. 114/1992 Sb.,
a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., kde
se praví, že v případech dřevin rostoucích mimo
les je ke kácení nezbytné povolení.
V případě pozemků fyzických osob, což
v naprosté většině jsou zahrádky, je však výjimka. Zde je třeba povolení pouze v případech, že
stromy ve výšce 130 cm nad zemí mají obvod
(ne průměr) kmene větší než 80 cm, nebo se jedná o souvislé keřové porosty o ploše větší než
40m2. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o dřeviny
ovocné, okrasné nebo nějaké jiné. Věříme tomu,
že zahrádkáři kácí stromy jen v nutných případech, a to jen nemocné a přestárlé. Co bychom to
však byli za zahrádkáře, kdybychom na uvolněné
místo opět nevysadili strom nový, který pak s radostí sledujeme a těšíme se z přírůstků a nového
ovoce.

Oznámení
zeměměřičského úřadu
Zeměměřičský úřad oznamuje provádění zeměměřičských prací v období od 3. dubna
do 30. listopadu 2006. Práce jsou prováděny ve
veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřičství a o změně a doplnění některých
zákonů související s jeho zavedením v platném
znění. Výsledkem prací je údržba a obnova měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci ZÚ jsou oprávněni podle §7 uvedeného
zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném
rozsahu na nemovitosti.
Vlastníkům a uživatelům nemovitostí se prokáží úředním průkazem.
Při rozhodování
o umístění nové měřičské značky se postupuje
podle § 3a písm. b) zákona č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřičských a katastrálních orgánech
v platném znění. Zeměměřičský úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených
prací.
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Z dění v Heršpicích
Několika fotografiemi se pokoušíme připomenout významné událostí, z nedávné doby. Můžete si prohlédnout fotografie z Tříkrálové sbírky, pečení koláčů, jarmark připravený MŠ a ZŠ
Heršpice, Vánoční besedu pro seniory, slavnostní otevření obecního úřadu a kulturně-společenského zařízení Heršpice.
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Velikonoční svátost
smíření
Rád bych tímto článkem ujasnil pohled na svátost smíření, tradičně nazývanou zpověď, ke které je zván každý katolík zvláště v době velikonoční a pro různé nesprávné chápání této svátosti
ji věřící opomíjí, snad je jedním z důvodů zkušenost, že jim prý zpověď nevnese do života žádné
zlepšení. Nač se pořád dokola zpovídat ze stále
stejných hříchů a chyb? Další nesprávný předpoklad spočívá v domněnce, že hlavní cíl zpovědi
je odstranění hříchů, ze kterých se zpovídáme, je
však v rozpoložení, se kterým k této svátosti přistupujeme.
Nejde jen o zpověď, ulehčení svému svědomí, ale o svátost smíření, a ta nám nabízí něco
většího – usmíření se s Bohem, hlubší spojení
s Kristem a novým příliv síly Ducha svatého.
Podívejme se, co nám může pomoci k dobrému
přijetí svátosti smíření:
1) Odpuštění druhým. Ze všecho nejdříve
musíme odpustit druhým vše nedobré, co
nám kdy udělali. Ježíš na to upozorňuje
v horském kázání, když říká: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš,
že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj
dar před oltářem a jdi se napřed smířit se
svým bratrem; potom teprve přijď a přines
svůj dar…. Nebo v modlitbě: Otče náš, jenž
jsi na nebesích …odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. (Mt
5,23; 6,9-15)
2) Uznání vlastní hříšnosti je další podmínkou pro tuto svátost. Proto si Ježíš stěžoval
na farizeje, kteří nebyli ochotni vidět svoji
hříšnost a skutečnost, že ho potřebují. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní… Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. (Mt9,12-13). A svatý Jan dodává: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami
sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás
od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slova
v nás není. (1Jan 1,8-10)
3) Veliká láska k Ježíši Kristu a veliká touha se s ním setkat. Bez této touhy by naše

vyznání hříchů bylo jen snahou po úlevě
svědomí a také znamení naší malé víry. Ježíš odpouští hříchy proto, abychom mohli
oživit vztah s ním. V evangeliu je nám příkladem Zacheus, toužící nejen po odpuštění, ale také po samotném přátelství
s Ježíšem. (Lk 19,1-10)
4) Víra v Ježíšovu velkou touhu nám odpustit. Důvod, proč nevyužíváme možnosti
přistoupit ke svátosti smíření, může být také naše malá víra, že nám chce odpustit na
prvním místě Ježíš. On ví, co pro nás znamená žít bez hříchu a chce, abychom tuto
skutečnost poznali a zakoušeli také my. On
chce sdílet vztah s každým člověkem, nehledě na to, jak moc jsme hříšní. Dokazuje
to podobenstvím o marnotratném synovi,
ztraceném penízi a ztracené ovci (Lk 15) a
slovy v knize Zjevení: Hle, stojím u dveří a
tluču. Zaslechnete-li někdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet
a on se mnou. (Zj 3,20)
5) Modlitba za „uzdravení“ v jistých oblastech života. Odpuštění hříchů spojoval Ježíš s uzdravením a svátost je zároveň i svátostí uzdravení. Během svátosti smíření
můžete vyslovit jakoukoli těžkost, tělesnou, duševní či duchovní, které chcete být
s Boží pomoci zbaveni. Mnohdy neočekáváme, že se to může stát.
S odpuštěním hříchů je vám znovu dán Duch
svatý, který v nás rozhojní duchovní sílu
k novému začátku v životě.

P. Milan Vavro, římskokatolický farář
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Změny v jízdních
řádech
Reakce KORDIS-JMK na připomínky občanů
(změny jsou platné od 26. 2. 2006):
„Máme informace o tom, že spoj s odjezdem
v 7:32 ze Slavkova do Heršpic a školní spoj
z Heršpic do Slavkova, k poliklinice s odjezdem
v 7:44 z Heršpic nabírají několikaminutová zpoždění a žáci tak chodí pozdě do školy.
Od 26. 2. 2006 bude autobus ze Slavkova jezdit
v 7:30 a z Heršpic v 7:40. Bude se jednat o jiný
autobus, který již nebude přijíždět z linky 631 od
Vyškova, kde často nabíral zpoždění.
Pokud se jedná o spoje v nepracovní dny,
nedošlo zde k žádným výrazným změnám.
Časové polohy jednotlivých odjezdů na linkách
jsou dány návaznostmi v přestupních bodech a
změna odjezdů na jedné lince má za následek
změny u dalších linek. Zvláště pak v nepracovních dnech, kdy je frekvence spojů nižší není
možné
zrušit
provázanost
mezi
spoji.
Z těchto důvodů bohužel nebylo vyhověno Vašemu požadavku na posun některých spojů v nepracovních dnech.“

Zpráva o stavu
veřejného pořádku
za rok 2005
V průběhu roku 2005 byl v katastru obce Heršpice spáchán jeden trestný čin. Jednalo se o trestný
čin krádeže vloupáním do RD. V porovnání
s rokem 2004, kdy v k. ú. obce Heršpice došlo ke
spáchání pěti trestných činů, došlo ke snížení
nápadů. Dále bylo v roce 2005 v obci Heršpice
šetřeno osm přestupků, kdy se v šesti případech
jednalo o přestupek proti majetku a v ostatních
dvou o přestupek proti občanskému soužití. Dále
bylo šetřeno několik přestupků v dopravě, kdy se
ve většině případů jednalo o překročení povolené
rychlosti. V roce 2005 nedošlo v katastru obce
Heršpice k trestnému činu ani přestupku spáchanému mladistvým. V obci nedochází k narušení
veřejného pořádku, ani v době, kdy jsou zde pořádány různé společenské, sportovní a kulturní
akce. Celková bezpečnostní situace v obci Heršpice je ze strany Policie ČR hodnocena dobře.

Dětský karneval
Tělovýchovná jednota Heršpice – oddíl žen ve
spolupráci s Obecním úřadem Heršpice uspořádala v neděli 19. února dětský karneval pro nejmenší. O doprovodný program se postaral klaun
a pořadatelé, proběhla malá i velká tombola, ze
které si každý odnesl alespoň maličkost nebo
sladkost. Naše díky patří všem sponzorům, kteří
přispěli do tomboly a všem co se podílely na přípravách celé akce.

Zprávičky z naší
školičky
Kočičí škola
Po dvě středy (18.1 a 25.1), se prostory heršpické školy proměnily v Kočičí školu. Třídy se naplnily koťátky a velkými kočkami. Naši budoucí
prvňáci – jako koťata – plnili mnoho úkolů, které
jim měly pomoci projít všemi úskalími zápisu do
1. ročníku.
První středu za přítomnosti rodičů a babiček
a s pomoci velkých koček ze 3. a 4. třídy děti
trhaly papírové proužky, procházely se po myším chodníčku, motaly klubíčka, shromažďovaly
myšky do pelíšku, a ještě něco navíc. Dokazovaly tím, jak jsou připraveny do školy po fyzické
stránce.
O týden později, za ještě hojnější účasti (8
dětí), jsme se zaměřili na jemnější motoriku,
úchop tužky, dovednost stříhání, prostorovou
orientaci pomocí sluchu, ale také schopnost postupovat podle pokynů vyučujících. I tentokrát
pomohly velké kočky, zahalené vlastnoručně vyrobenými maskami. Předškoláci si za svou snahu
odnesli drobné ceny, které zhotovily starší děti
v hodinách pracovních činností.
O přípravu jednotlivých stanovišť a koordinací všech činností se bravurně postarala paní
učitelka Horáčková.
Tímto tedy končí naše Kočičí škola.
Až příště děti vystoupí po školním schodišti, budou z nich prvňáci. Popřejme jim tedy pohodový, úspěšný zápis.
P. S. Ve středu 1. 2. 2006 se k zápisu dostavilo sedm dětí.

Mgr. Bohdan Slanina
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Společenská kronika
Zemřeli
Ambros Gustav

23. 1.

Dožívají se
60. let se dožívá
Slováčková Hedvika
Jachanová Miroslava
Kovář Jiří

27. 2.
28. 2.
29. 3.

11. 4.

Cestovní doklady:
změna

75 let se dožívá
Slováček Oldřich
Šimečková Vlasta
Kohoutková Josefa
Zavadilová Ludmila

Oznámení rodičům

19. 1.
8. 1.

70. let se dožívá
Svobodová Verona

Úřad práce ve Vyškově oznamuje přestěhování
detašovaného pracoviště a pracoviště sociální
podpory ve Slavkově u Brna z adresy Palackého
nám. 89 na novou adresu Koláčkovo náměstí 727
(bývalá budova Agroklasu). Na této adrese budou zajišťovány všechny činnosti pracoviště ve
Slavkově u Brna (zprostředkování zaměstnání,
dávky státní sociální podpory).

Od 1. 7. 2005 byly zrušeny hromadné preventivní zubní prohlídky dětí ve školách, školkách
i v zubní ordinaci. Nyní je povinností rodičů absolvovat dvakrát ročně prohlídku s dítětem
u zubního lékaře, kde je dítě zaevidováno. Toto
opatření se týká dětí do patnácti let.

65. let se dožívá
Gottvaldová Ludmila
Horáčková Marie

Oznámení úřadu práce

20. 2.
6. 1.
23. 1.
10. 2.

Všechna data jsou uvedena se souhlasem občanů.

Ode dne 20. 3. 2006 došlo ke změně umístění
kanceláře cestovních dokladů a kanceláře řidičských průkazů. Tyto dvě kanceláře byly vzájemně vyměněny tzn. i nadále obě zůstávají
v přízemí budov y Městského úřadu ve Slavkově
u Brna na Palackého nám. 260.
Důvodem této změny je vydávání pasů
s biometrickými údaji (předběžně v termínu od
1. 9. 2006) a s tím související instalace speciální
fotokabinky v této kanceláři.

Program Sjezdu rodáků
Pátek 23. 6.: Zahájení v 18:00 hod. a přivítání rodáků, vystoupení MŠ a ZŠ, Muzikál. Možnost zakoupení odznaku jako symbolické vstupenky na obecní zabíjačku s cimbálovou muzikou a na veškeré sportovní
utkání. Prohlídka výstavky z činností organizací a historie obce.
Sobota 24. 6. Dopolední návštěva ZŠ, sportovní den od 13:00 hod. zahájením II. Ročníku turnaje starších
pánů o pohár starosty Obce Heršpice a soutěže ve Skalce. Možnost projížďky v kočárech (Jalový dvůr,
Dvorce apod.). Den otevřených dveří v kapli, kostele. V kulturním domě ve 14:00 hod. zahájení prezentace vína a obecní zabíjačky s cimbálovou muzikou, večer taneční zábava.
Neděle 25. 6. Dopoledne jednotlivé bohoslužby, ve 14:30 hod. ekumenická bohoslužba s motlitbou
za obce a žehnáním obecních symbolů. Závěr a dle vlastního uvážení možnost pokračování ve veselí.

