HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 3/2011

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
během celého roku prožíváme několik svátků, ale
jen jeden je pln očekávání, vzpomínek na dětství a
otevřených srdcí. Svátek radosti, pohody, protkaný
pověstmi, zvyky a koledami. Jako kdyby zazvonil
zvoneček při vyslovení tohoto svátku, ano jsou to
Vánoce.
Ať je prožíváme jako křesťané nebo jako občané,
vždy jsme naplněni láskou a tento čas se stává
radostnějším v kruhu nejbližších, obklopeni
dobrými lidmi a přáteli. V tomto čase více
hovoříme o pomoci potřebným, pochopení a
mezilidských vztazích. Zjišťujeme, že k životu
potřebujeme nejen materiální prostředky, ale hlavně
zdraví, rodinnou pohodu, lásku a mít někoho na
blízku.
Tento čas jsme společně přivítali první adventní
neděli rozsvícením obecního vánočního stromu na
již tradičním jarmarku uspořádaným MC Ententyky
za pomoci dobrovolníků. Potěšilo nás vystoupení
dětí a živý betlém. Nechyběly staročeské placky a
vánoční punč.
Před vánoční čas patří setkání seniorů pořádané
obecním úřadem. Letošní beseda byla jubilejní, již
desátá. Při takovýchto výročích nesmí chybět
překvapení. Překvapení z keramiky vyrobily děti
z keramického kroužku. Nesmí chybět jedinečné
vystoupení dětí mateřské a základní školy.
S mrazením v zádech jsme vyslechli vánoční
vystoupení paní Vítězslavy Šujanové, sl. Vítězslavy
Šujanové a Michaly Ševčíkové. Potom nás navštívil
„Karel
Gott“
v podání
Michala
Boudy
s doprovodem. K dobré náladě nesměly chybět
domácí koláče vyrobené našim koláčovým týmem.
Velkým překvapením byl kalendář na rok 2012,
který je ohlédnutím za II. Setkáním heršpických
rodáků konané v letošním roce. Radostnou událostí
bylo vítání 15 nových občánků Heršpic.
Průměrný věk obce je 38 let.

V podobě investiční výstavby komunikace
s oboustranným chodníkem v lokalitě Nad zahrady,
dostala i obec a občané dárek v hodnotě 1,378
mil.Kč. Dále pokračuje příprava projektu na
odkanalizování pěti obcí se společnou čističkou.
V měsíci září, na sv. Matouše, uspořádala TJ
Heršpice tradiční krojované hody s velkým
úspěchem. Sportovní odpoledne pro děti, která mají
velkou účast, připravil SDH Heršpice. Díky všem.
Do chvíle, kdy se ručičky věžních hodin překryjí
v hodině půlnoční a ukončí rok 2011 a přivítají
nový rok 2012, zbývá jen několik dní.
Velice si vážím, že mohu Vám a Vašim rodinám
již po desáté popřát radostné prožití vánočních
svátků a do nastávajícího nového roku popřát pevné
zdraví a mnoho úspěchů v osobním i rodinném
životě.
Jiří Ziegler, starosta
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USNESENÍ ZO HERŠPICE Č. 6 ze dne
27. 09. 2011
Usnesení 06/01
Usnesení 06/01a
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje doplnění
programu zasedání v bodě č. 2 Rozpočtové opatření
č. 4
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/01b
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje následující
program zasedání
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/02
Zastupitelstvo obce Heršpice určuje zapisovatele pí.
Kosařovou Helenu, ověřovatele zápisu Dvořákovou
Barboru a Jakubčíka Radima, navrhovatele usnesení
Terezu Chytilovou
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 ve výši
54 100,00 Kč, RO č. 3 ve výši 138 200,00 Kč a RO
č. 4 ve výši 34 800,00 Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/04
Usnesení 06/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
odvolává člena kulturně-školské komise pí. Ivetu
Zástřeškovou
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje člena kulturně-školské komise
ing. Marcelu Halovou
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění
systému IDS JMK.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
k podpisu Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění
systému IDS JMK.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/06
Usnesení 06/06a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu č. 29 o nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem. Zastupitelstvo obce

zplnomocňuje k podpisu smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/06b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 29 o nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
k podpisu Dodatku ke smlouvě č. 29.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo č. ÚPD – 102/2011 s Ing.
arch. Jiřím Hálou, Viniční 101, 615 00 Brno.
Vypracování změny č. I územního plánu Heršpice
ve výši 52 000,00 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 867 se zhotovitelem MORAVOSTAV Brno, a.s.,
stavební společnost se sídlem Maříkova 1, 621 00
Brno, ve výši 1 148 693,00 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
dodatku smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/09
Usnesení 06/09a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se
společností JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/09b
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu Jiřího
Zieglera k podpisu smluv o zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví obce
Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/09c
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu Jiřího
Zieglera k podpisu Plánovacích smluv pro část obce
Široká v k.ú. Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 06/010
Usnesení 06/010a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo se Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5,
601 82 Brno - opravu místní komunikace ve výši
76 562,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/010b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje nákup plynového zásobníku užitkové
vody ve výši 20 000,00 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/010c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informace o možnosti rozšíření kapacity
stávající budovy MŠ a ZŠ Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

USNESENÍ ZO HERŠPICE Č. 7 ze dne
14. 12. 2011
Usnesení č. 07/01
Zastupitelstvo obce Heršpice určuje zapisovatele pí.
Helenu Kosařovou, ověřovatele zápisu pí. Barboru
Dvořákovou a ing. Marcelu Halovou, navrhovatele
usnesení pí. Marii Bedřichovou a p. Miloslava
Jeřábka.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 07/02
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č.5, 6
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 07/03
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje rozpočtové
provizórium na rok 2012 dle zákona č.250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových
pravidlech rozpočtové provizorium ve výši 1/12
skutečných příjmů roku 2011 na každý měsíc do
schválení rozpočtu na rok 2012. V této částce jsou
zahrnuty závazky z minulého roku, běžné výdaje,
nákup majetku a splátky úvěru.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/03b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí inventarizace majetku obce Heršpice
k 31.12.2011
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 06/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní ze dne
29.12.2005 s akciovou společností RESPONO, a.s.
Vyškov
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce
k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě mandátní ze
dne 29.12.2005.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/06
Usnesení 07/06a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci akciové společnosti VAK
Vyškov, a.s. o ceně vodného 32,02 Kč bez DPH a
stočného 29,39 Kč bez DPH na r. 2012
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/06b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje cenu vodného na rok 2012 ve výši 17,30
Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/06c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o ceně účastnického poplatku
kabelové televize a schvaluje měsíční poplatek ve
výši 115,- Kč na účastníka.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Darovací smlouvu na turistickou
odpočívku v hodnotě 21 963,-Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o rozpočtu DSO Ždánický les a
Politaví a DSO Ligary na rok 2012.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje zápis do kroniky obce Heršpice za rok
2010
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 07/10
Usnesení 07/10a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje vypracování studie výstavby MŠ
Heršpice
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu Jiřího
Zieglera k provedení výběrového řízení na
zhotovitele studie.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/10b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání odkládá
vypracování zastavovací studie na pozemek 1170/3
ve vlastnictví obce Heršpice a lokalitu Zelnice vše
v k.ú. Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Přeji Vám uspěchané Vánoce
a nový rok
Jedna ze známých českých koled začíná
slovy „Pospěšme k Betlému, k Ježíšku malému“.
V současné době, nazývané uspěchanou, nezní
koleda nijak divně. Spěchat do Betléma je
normální, figurky jsou znázorněny v pohybu,
směřují se svými dary k Ježíškovi. V našem denním
životě nám však spěch začíná vadit a stále více lidí
si na něj stěžuje, po vlastní zkušenosti, že toho
s tímto problémem moc nenadělají. Spěcháme totiž
za kdečím a jsme zavaleni různou činností, která
nemusí být vůbec špatná.
Určitý spěch však patří k životu. Je známkou
živosti, zájmu, konkurence a změny. Nesmí nás ale
znechutit a stát se protislužbou. Jedna moje známá
psycholožka řekla zajímavou myšlenku: „Dnes není
umění se rozhodnout kde budu, čeho se zúčastním,
ale spíše kde nebudu a čeho se nezúčastním“. S
jednou důležitou podmínkou – nevynechat to, co je
pro život podstatné, nosné a důležité. Za tím máme
„pospíchat“, o to se zajímat, pro to vyvinout nové
síly.
Zřejmě teď od mne jako kněze očekáváte, že
nezapomenu připomenout: „Ale nesmíte vynechat
čas pro Boha, svou víru, své vztahy ...“ Ano, je to
tak, Vánoce nám připomínají vyšší rozměr života,
poslání k naplnění vztahů k Bohu i k druhým lidem,
zvláště našim blízkým. Vánoce ukazují k „nebi“,
které je symbolem někoho vyššího, kdo je nejen
nad námi, ale s námi, dalo by se říci, kdo z nebe
sestupuje přímo do středu naší bytosti.
Přeji Vám uspěchané Vánoce i celý nový
rok, ale tím správným směrem a za těmi správnými
hodnotami.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Vánoční program katolické farnosti
24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo 9.00 - 10.00 v kostele.
Půlnoční mše svatá v Heršpicích ve 21.30
(Hodějice 21.30, Nížkovice 22.00, Němčany 23.00,
Slavkov 23.00).
25. - 26. 12.
Mše sv. v 11.00 (sváteční mše sv. ve Slavkově
25. 12., 26.12. a 1. 1. budou v 9.30 h).
31. 12. sv. Silvestr
Prohlídka zvonů a hodin ve Slavkově, 10.00 –
12.00 a 13.00 – 15.00.
Tříkrálová sbírka v sobotu 7. ledna.
Vánoční koncert „Hudci z Kyjova“ - cimbálová
muzika, kostel Slavkov, neděle 8. 1. v 16.00.
Další informace o programu farnosti najdete na
www.farnostslavkov.cz

Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém
roce 2012 Vám i Vašim rodinám přejí kněží P.
Milan Vavro a P. Petr Mareček
Úřední hodiny na faře:
středa 9,30 – 12,00 a 15,30 – 16,30
pátek 9,30 – 12,00
kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz

Co se děje ve školce
Ve školním roce 2011/12 jsme přivítali ve
školce 8 nových dětí. Z celkového počtu 28 dětí
máme 11 šikovných předškoláků, se kterými jsme

zahájili intenzivní přípravu k zápisu do první třídy.
Každý z nich má své 3 pracovní sešity: Písanku
předškoláka (hravým a nenásilným způsobem
rozvijí grafické zručnosti dítěte i pozitivní vztah k
psaní), Matematiku předškoláka ( jednotlivé
úkoly upevňují představy o rozměrech, tvarech a
množství v souladu se základními matematickými
operacemi, tříbí tvořivé logické myšlení,
pozorovací schopnosti, pozornost při řešení úloh),
Svět předškoláka (úkoly navazují na různé
poznatky získané v přirozených situacích).
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Novinkou letošního školního roku je název naší
třídy - „HVĚZDIČKY“. Inspirací nám byla
německá pohádková knížka Klause Baumgarta
„Laura a její hvězdička“ (u nás dosud nepřeložena).
Příběh pojednává o holčičce, která má na obloze
svoji hvězdičku a vždycky, když nemůže spát, její

pomocí a nápadem při všech akcích. Zúčastnili se
pečení vánočního cukroví na jarmark a koláčů na
vánoční besedu seniorů. Další setkání seniorů se
uskuteční i v novém roce 2012 každé pondělí ve
14 hodin v přísálí kulturního domu. Zahrádkáři přejí
všem občanům pokoj, lásku, pohlazení a ať štěstí
Vánoc náš život změní. Do nového roku hodně
zdraví, síly a pohody, abychom s jarním sluníčkem
opět mohli ,,Zahrádkařit“.
Radka Maláčová

MC Ententyky

hvězda je s ní. Ve školce máme naši plyšovou
hvězdičku vystavenou na viditelném místě u dveří,
aby každý den přivítala přicházející děti.
Měsíc listopad a prosinec v MŠ se nesou ve
znamení zpívání koled, vyrábění dárečků na
vánoční jarmark i Vánoce a nacvičováním
„Vánoční pohádky o jedličce“.
Děkujeme ochotným maminkám za zájem o dění
ve školce, spolupráci i hmotné dárky pro MŠ.
Obyvatelům Heršpic a zvláště dětem přejeme
krásné Vánoce.
Učitelky MŠ

ČZS Heršpice
ČZS děkuje členům
a spoluobčanům za
dodání výpěstků a
pomoci
při
aranžování výstavy
ovoce a zeleniny,
která se konala 17.18.9.2011
ve
Slavkově,
30.9.-1.10.2011
v Rašovicích, za které jsme obdrželi poděkování.
Výstavy byly obdivovány všemi návštěvníky.
Zahrádkářské setkávání seniorů pod vedením ing.
Olgy Zástřeškové připravilo překvapení na tradiční
vánoční besedu seniorů. Zveme všechny, kteří
chtějí aktivně strávit čas s kolektivem, zasmát se,
zazpívat si a pobavit
při
rukodělných
činnostech a přinést
nové inspirace pro
naši
činnost.
Děkujeme
všem,
kteří ochotně vždy
přispěli
svou

Mateřské
Centrum
Ententyky
nedávnou
Mikulášskou nadílkou ukončilo další rok svého
působení. Rok 2011 byl ve znamení změn, došlo ke
změně rady MC, přibylo několik nových maminek,
některé díky znovu nastoupení do zaměstnání
musely svou činnost v MC omezit. Každopádně i
tak MC udrželo svou tradici a pořádalo řadu
zajímavých a užitečných akcí, jak již bylo
v minulosti zvykem. Velké poděkování patří všem
maminkám i tatínkům, kteří se na pořádání našich
akcí podílejí. Nemenší poděkování ale patří rovněž
místním seniorkám, bez kterých bychom řadu akcí
nemohly uskutečnit. Přispívají nám nejenom svou
prací, ale i řadou zkušeností a dovedností, kterým se
my mladší velmi rádi přiučíme.
Nejvýznamnější akcí, kterou každý rok MC
pořádá, byl letos již 5. dobročinný jarmark. Letošní
jarmark, který se uskutečnil již tradičně první
adventní neděli, zpestřil živý betlém. Toto pojetí
tradičního příběhu Vánoc jsme nacvičili společně
s dětmi ze ZŠ a MŠ v Heršpicích a také s dětmi ze
ZUŠ ve Slavkově. Podle ohlasů z okolí, které se
k nám dostávají, se jarmark s betlémem velmi líbil,
a to i za hranicemi Heršpic. Z toho máme
obrovskou radost. Musíme tedy znovu děkovat
všem partnerům, kteří nám s pořádáním této
tradiční charitativní akce na podporu projektu
Adopce na dálku pomáhali.
Rádi bychom Vám všem popřály nádherné a
pokojné Vánoce v kruhu nejbližších a šťastný nový
rok. Bude nám velkým potěšením, když nám svou
přízeň zachováte i v dalším roce.
Tým MC Ententyky
Akce pořádané MC v roce 2012
6. 3. - 8.3.2012 - Jarní burza
31. 3. 2012 - Probouzení broučků
19. 5. 2012 - Babské hody
29. 6. 2012 - Pasování prvňáčků a loučení se
čtvrťáky
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2. 10. - 4. 10.2012 - Podzimní burza
27. 10. 2012 - Uspávání broučků
26. 11. - 30. 11. 2012 - Pečení cukroví se
seniorkami a chystání jarmarku
2. 12. 2012 - Vánoční jarmark
5. 12. 2012 - Mikulášská nadílka

Zapojme se do třídění bioodpadu
RESPONO, a.s. se na základě požadavků zástupců
obcí - akcionářů společnosti - intenzivně zabývá
problematikou biologicky rozložitelných odpadů
(neboli bioodpadů) již od května 2006. Ve
spolupráci s 64 obcemi připravila projekt
komplexního nakládání s tímto odpadem. Projektu
byla z Operačního programu Životní prostředí
přidělena finanční podpora ve výši 500 000 EURO,
tedy téměř 12,3 mil. Kč. Z těchto peněžních
prostředků budou pořízena svozová vozidla a
speciální sběrné nádoby, které budou obcím
poskytnuty zdarma. Připravovaný projekt logistiky
nakládání s bioodpadem je v souladu s Plánem
odpadového hospodářství ČR, který ukládá snížit
do roku 2020 množství bioodpadu uloženého
na skládky o 65% oproti stavu z roku 1995 a s
připravovaným zákonem o odpadech, který počítá
s povinným
zavedením
oddělené
separace
bioodpadu v obcích.
Co je to vlastně bioodpad?
Bioodpad je organický odpad, který tvoří až 40%
komunálního odpadu z domácností a je rozložitelný
pomocí mikroorganismů, baktérií, plísní, kvasinek
apod. V současné době končí převážná většina
tohoto odpadu na skládce. Vhodným zpracováním
lze však z bioodpadu vyrobit kvalitní hnojivo, nebo
dokonce elektrickou energii a teplo v bioplynové
stanici, která se výhledově ve Vyškově postaví.
Jedná se zejména o odpady z domácností například zbytky jídel rostlinného původu, zbytky
ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny,
kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové
sáčky a ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé
rostliny, listí, seno, sláma.
Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo, kovy, kameny,
nebezpečný odpad, směsný odpad, stavební odpad,
textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny,
uhynulá zvířata.

Do čeho třídit?
Pro sběr bioodpadu z domácností a zahrad budou
sloužit speciální sběrné nádoby hnědé barvy
označené samolepkou s nápisem bioodpad.
Nádoby jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad
vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by
docházelo k zahnívání a ke vzniku zápachu.
Intenzivním provětráváním je do vytříděného
bioodpadu v nádobě přiváděn kyslík podporující
aktivitu mikroorganismů.
V průběhu měsíců února a března 2012 budou
sběrné nádoby rozmísťovány do jednotlivých obcí
a do domácností. Rozvoz sběrných nádob budou
zajišťovat pracovníci společnosti RESPONO.
Konkrétní informace k rozvozu nádob s termínem
obdržíte na obecním úřadě nebo na webových
stránkách www.respono.cz.
Co se bude s vytříděným bioodpadem dít?
Svoz biologicky rozložitelného odpadu na koncové
zařízení bude zahájen od začátku dubna 2012 a
v prvním roce bude probíhat 1x za 14 dní. Termín
prvního svozu naleznete na webových stránkách
www.respono.cz. Do doby realizace výstavby
bioplynové stanice ve Vyškově se bude
vyseparovaný biologicky rozložitelný odpad
dočasně svážet na okolní kompostárny.
Děkujeme, že budete separovat bioodpad a tím
umožníte jeho smysluplné využití.

TJ Heršpice
Začátkem srpna jsme začali novou sezónu,
tentokrát ve III. třídě a s jednou posilou - Jiřím
Halou. Rozdíl soutěže byl velmi znát a ani jeden
soupeř nám nenechal žádné body na hřišti zadarmo.
Jako nováček III. třídy jsme se umístili po podzimní
části soutěže na pěkném 10. místě. Bohužel tento
ročník soutěže je velmi vyrovnáný, a proto máme
náskok jen 4 body na poslední místo (viz tabulka
níže), což není mnoho a pro jarní část soutěže
musíme stále bojovat o záchranu. Věříme, že
vstoupíme do jarních bojů úspěšně a vyhneme se
boji o záchranu až do posledního kola.
Bohužel v půlce podzimní soutěže opustil post
trenéra Jiří Dočekal a do této doby se nám
nepodařilo najít náhradu. Doufáme, že přes zimní
přestávku se nám podaří najít trenéra, který by
nadále rozvíjel schopnosti hráčů.
Do zimní přípravy vstoupíme 2.1.2011, a to
v hale v Rousínově, kde budeme trénovat každé
pondělí od 19:00 do 20:30 až do 26.3. 2011. Druhý
trénink bude pravděpodobně bývat každý čtvrtek
v KD. O tomto termínu se zatím stále jedná. Jarní
soutěž začne 1.4. 2011, kdy sehrajeme první jarní
utkání v Letonicích.
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Do podzimní soutěže jsme také přihlásili naše
nejmenší hráče a hráčky k smíšené okresní
přípravce. Je to jejich první sezóna, kde se hlavně
seznamují s pravidly a základy fotbalu. Bylo ale
vidět, že se od zápasu k zápasu zlepšují a věříme, že
v jarní částí soutěži se jim podaří i v některém
utkání zvítězit.
TJ Heršpice byla opět po prázdninách velmi
činná. Uspořádala koncem září tradiční krojované
hody. Poté sběr šrotu, koncem listopadu kácení
máje, sokolskou zabijačku a 5.12. mikulášskou
nadílku. 10.12. uspořádala zakončenou podzimní
část fotbalové sezóny spojenou dohromady z valnou
hromadou.
Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát
šťastné a veselé Vánoce, mnoho úspěchu, hodně
zdraví, mnoho krásných zážitků v novém roce a
děkujeme našim fanouškům za jejich stálou
podporu.
Za TJ výbor oddílu kopané
TABULKA
Rk.

Tým

Záp +

1.

Zbýšov

14

2.

Kobeřice

3.

Skóre Body Prav

0

-

8

3

3 43: 35

27

( 3)

14

8

2

4 49: 23

26

( -1)

Slavíkovice

14

8

1

5 42: 27

25

( 7)

4.

Hodějice

14

7

3

4 39: 28

24

( 6)

5.

Vážany B

14

7

1

6 31: 32

22

( -2)

14

6

3

5 31: 32

21

( 3)

6. Křenovice B
7.

Němčany

14

6

3

5 32: 41

21

( -3)

8.

Nížkovice

14

5

4

5 31: 32

19

( 1)

9.

Letonice B

14

5

2

7 35: 39

17

( -1)

10.

Heršpice

14

5

2

7 34: 38

17

( -7)

11.

Slavkov B

14

4

4

6 43: 52

16

( -5)

12.

Lovčičky

14

4

3

7 37: 34

15

( -9)

13.

Kroužek

14

4

2

8 30: 53

14

( -4)

14.

Bošovice

14

4

1

9 25: 36

13

( -5)

Poplatky na rok 2012
-odpady 460,-Kč/osoba/rok
-poplatek za psa 150,-Kč/rok
-příspěvek na provoz kanalizace 50,-Kč/osoba/rok
-účastnický poplatek za TKR 115,-Kč za měsíc
Poplatky mohou občané hradit od 23.ledna 2012.
Ceny za kopírování
1 strana A4 – 2,-Kč (černobílý tisk)
2 strany A4 – 4,-Kč (černobílý tisk)
1 strana A3 – 4,-Kč (černobílý tisk)
2 strany A3 – 6,-Kč (černobílý tisk)
Upozornění: Dodržujte bezpečnost při používání
zábavné pyrotechniky a buďte ohleduplní ke svému
okolí.

Vítání občánků
Ve dnech 23. října 2011 a 6.listopadu 2011
jsme slavnostně přivítali další nové občánky do naší
vesnice, a sice Kateřinu Stanislavovou, Jakuba
Nečase, Martina Slávika, Floriana Pavluše,
Kateřinu Wutzelovou, Zuzanu a Elišku Sedláčkovy,
Karolínu Markovou, Annu Řihákovou a Nikol
Kuňákovou. Slavnostní atmosféru doplnila hudební
vystoupení heršpických dětí pod vedením paní
Vítězslavy Šujanové. Všem dětem přejeme do
života hodně sil, štěstí a rodičovské lásky a rodičům
plnou měrou energii a elán k výchově svých dětí.

Informace Obecního úřadu Heršpice
Oznamujeme občanům, že svoz komunálního
odpadu se nemění proběhne tedy na 2.svátek
vánoční tj. v pondělí 26.prosince 2011.
Úřední hodiny OÚ - vánoční svátky
PÁ 23.12.2011 ZAVŘENO
ÚT 27.12.2011 8:00-12:00
ST 28.12.2011 8:00-17:00
ČT 29.12.2011 8:00-12:00
PÁ 30.12.2011 8:00-12:00
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci
s obecním úřadem Heršpice pořádali v pátek
30.9.2011 pro děti a mládež hry babího léta. Že se
akce vydařila, a to i díky krásnému počasí, potvrdila
velká účast dětí. Ve středu 26.10.2011 se konala
drakiáda a přestože počasí bylo chladné pro děti to
byl jistě příjemný zážitek.
SDH přeje všem klidné prožití Vánoc a do
nového roku hodně zdraví a štěstí.
Starosta SDH Miloš Jakubčík

Maškarní ples
TJ Heršpice zve všechny děti, maminky a
tatínky, dědečky a babičky na dětský maškarní ples,
který se koná 12. února 2012 od 14 hodin v sále
kulturního domu. Čeká na Vás bohatá tombola,
spousta soutěží, pes Flíček a mnoho dalších masek.
Samozřejmostí je bohaté občerstvení a příjemně
strávené odpoledne.

My vám nabízíme možnost využívání
Centra denních služeb pro seniory ve Slavkově u
Brna. Jedná se o denní službu, to znamená, že ji
senior využívá během dne a v odpoledních
hodinách se vrací zpět do domácího prostředí, na
které je zvyklý. Služba nabízí pobyt v příjemném
prostředí, kde je seniorům zajištěna veškerá
potřebná péče. Mohou se zapojit do činností, které
podporují zachování jejich pohybových schopností,
paměti, motorických dovedností. V případě zájmu
si mohou za podpory pracovníků vyřídit běžné
pochůzky, jako např. vyzvednutí léků nebo
jednorázový nákup. Cílem je podporovat uživatele
služby i jeho rodinu tak, aby senior mohl co nejdéle
zůstat doma bez nutnosti umístění v celodenním
pobytovém zařízení, např. v domově pro seniory.
Centrum denních služeb se nachází ve
Slavkově u Brna, v přízemí Domu s pečovatelskou
službou, na adrese Polní 1444. Zájemcům o službu,
kteří nemají možnost samostatné dopravy, nabízíme
odvoz svozovým automobilem. Služba je placená,
úhrada činí 50 Kč/hodina a dá pokrýt zcela, nebo
z větší části příspěvkem na péči. Jak často se
rozhodnete službu využívat, záleží na vás.
Jestliže Vás nabídka zaujala, můžete po telefonické
domluvě centrum navštívit, prohlédnout si prostory,
získat podrobnější informace a v případě zájmu
začít službu využívat.
Kontakt:
Centrum denních služeb
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna (přízemí Domu
s pečovatelskou službou)
Sociální pracovnice - vedoucí: Mgr. Lucie
Kuchařová
Tel. 734 435 125, Email. cds.slavkov@caritas.cz
Více informací na www.hodonin.charita.cz

Informace pro rodiny, které doma pečují
o babičku nebo dědečka
Nabídka Centra denních služeb
Pečujete-li v rodině o svoji babičku nebo
dědečka, u kterého se zhoršil zdravotní stav
v důsledku stáří či nemoci, nebo který se po
dlouhodobé hospitalizaci v nemocničním zařízení
vrátil do domácího prostředí, možná zvažujete
podporu rodinné péče ze strany sociálních služeb.
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Tradiční krojované hody 23.-24.9.2011

Vyhodnocení cykloakce 28.9.2011

9

Hry babího léta 30.9.2011

Dračí odpoledne 26.10.2011

10

10.setkání seniorů 15.12.2011

5. Vánoční jarmark 27.11.2011
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Společenská kronika
Opustili nás
Jaroslav Hrabovský, Heršpice 243
Bohumil Vinš, Heršpice 36
Narodili se
Anna Řiháková, Heršpice 289

Vážení občané, v neděli 18.prosince 2011
ve věku 75 let zemřel prezident, spisovatel
a dramatik Václav Havel. Vláda vyhlásila
21. - 23. prosince 2011 dny státního
smutku a vyzývá všechny obyvatele České
republiky, aby v pátek 23.prosince 2011
ve 12:00 hodin uctili památku prvního
prezidenta ČR minutou ticha.

Dožívají se
60let
Navrátilová Jiřina, Heršpice 186
Navrátil Pavel, Heršpice 186
Vylamová Jana, Heršpice 198
Kovář Milan, Heršpice 205
65 let
Vylam Lubomír, Heršpice 198
Pilát Vladimír, Heršpice 112
Zástřešek Pavel, Heršpice 129
Marek Ladislav, Heršpice 217
70let
Maláč Josef, Heršpice 187
85let
Maláč Vlastislav, Heršpice 23

Všem jubilantům gratulujeme

Radostné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
2012 Vám přeje zastupitelstvo obce
Heršpice, zaměstnanci obecního úřadu a
starosta Jiří Ziegler.
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