HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj zastupitelstva obce Heršpice
číslo 2/2009

Slovo starosty
Váţení spoluobčané, tohle číslo je
trochu „šité horkou jehlou“, ale důleţité je,
ţe se podařilo dát dohromady několik
příspěvků.
Je za námi první polovina roku
2009, a proto Vás budu informovat o tom
co se daří nebo nedaří realizovat. Vývoj
krize poznamenává příjmy jak státního
rozpočtu, tak i rozpočtů obecních. Obec
ţádala o dotaci ze státního rozpočtu, ale
vzhledem k současné situaci je získání
podpory málo pravděpodobné. Nelze
letos realizovat akce, které jsou finančně
náročné, které obec není schopna
stoprocentního financování ze svého
rozpočtu.
Jedná
se
výstavbu
infrastruktury a komunikace. Budou
realizovány akce menšího rozsahu. Na
jaře bylo provedeno zateplení přísálí
kulturního domu včetně fasády a nový
plot s brankou na terase. Výběrem
zpracovatele projektu pokračuje příprava
akce
na
odkanalizování
obcí
Dobrovolného svazku Ligary. Tento
projekt lze realizovat z evropských zdrojů
a těch se krize nedotýká. Pro větší
bezpečnost při odbočování v křiţovatce u
„Konírny“ směrem „Široká a Dvorce“ bude
instalováno zrcadlo. Důleţitou akcí, která
se podaří realizovat po několikaletém
úsilí, je odbočovací pruh v křiţovatce
„Heršpická“. Bylo nutné, z důvodu
rozšíření, vykácet některé stromy podél
silnice I. třídy. Součástí projektu
je náhradní výsadba. Plánovaná doba
výstavby je do tří měsíců a stavbu lze
uskutečnit po skončení uzavírky Bučovic
(15.9.2009).
Ani letos si nenechali ujít místní
čarodějnice svoje reje, však byly po právu

„potrestány“.
Všichni
zúčastnění
strávili hezké odpoledne zakončené
na hřišti.
MC
Ententyky
uspořádalo
dětský den a jako vţdy s velkým
zájmem dětí i dospělých.
Poprvé se v Heršpicích konali
Babské hody. Předáním „Obecního
práva“ starostem obce do rukou hlavní
„babice“
Mileny
Kučerové
bylo
zahájeno
hodové
veselí.
Ţeny
v krojích
zatancovaly
na
návsi
moravskou besedu, kterou diváci
ocenili potleskem i příspěvkem do
pokladniček. Průvod obcí se těšil
velkému zájmu. Pozornosti neušel
kočár s koňským spřeţením a kočím
p.
Musilem
z Hodějic.
Hody
pokračovaly večerním vystoupením a
zábavou. Poděkování patří všem
ţenám i všem co přispěli k zdárnému
průběhu a těšíme se na další.
Letos nám dělají vrásky na čele
tradiční krojované hody konané v září.
K dnešnímu dni není nahlášen ţádný
pořadatel z řad místních organizací.
Věřím, ţe se situace do konce měsíce
července změní a hody budou!!!
Současná situace v krajích
zasaţené
povodněmi
nenechává
nikoho
klidným.
Zastupitelstvo
rozhodlo poskytnout finanční dar
postiţené obci srovnatelné velikosti.
Začaly prázdniny a období
dovolených. Přeji Vám všem, ať volna
uţijete ve zdraví a pohodě a
načerpáte energii do další práce.
Jiří Ziegler, starosta
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Usnesení zastupitelstva obce č. 18 ze
dne 13.5.2009
Usnesení č. 17/01
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
po
projednání schvaluje rozpočtové opatření
č.1
Usnesení č. 17/02
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
po
projednání schvaluje Smlouvu o dílo na
stavební práce s dodavatelem SKR stav,
s.r.o., se sídlem Nováčkova 233/18,
614 00 Brno-Husovice
Zastupitelstvo
obce
zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.

Jiřího Zieglera, bytem Heršpice 243.
Delegovaný zástupce je zmocněn
k hlasování a všem úkonům akcionáře
dle programu valné hromady a stanov
a.s.
Usnesení č. 17/07
Zastupitelstvo obce Heršpice deleguje
zástupcem obce na řádnou valnou
hromadu společnosti RESPONO, a.s.
se sídlem Vyškov-město, Cukrovarská
486/16, konanou 21.05.2009 starostu
obce Jiřího Zieglera, bytem Heršpice
243. Delegovaný
zástupce je
zmocněn k hlasování a všem úkonům
akcionáře
dle
programu
valné
hromady a stanov a.s.

Usnesení č. 17/03
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
po
projednání schvaluje Smlouvu o dílo na
stavební práce s dodavatelem STAIZOL,
s.r.o., se sídlem Palackého 46, 665 01
Rosice
Zastupitelstvo
obce
zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.

Usnesení č. 17/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po
projednání bere na vědomí ţádost
Veroniky a ing. Tomáše Maliny, Jiřího
a Tomáše Zástřeškovích a ukládá
starostovi připravit do 31.8. 2009
Plánovací smlouvu.

Usnesení č. 17/04
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
po
projednání schvaluje Smlouvu o dílo –
prodlouţení kabelového vedení VO a MR
s dodavatelem
EN
Němečekelektromontáţe a.s. se sídlem Nádraţní
726, 696 62 Stráţnice.
Zastupitelstvo
obce
zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.

Usnesení č. 17/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po
projednání změny termínu konání
tradičních
krojovaných
hodů
doporučuje pořadatelovi uspořádat
hody v době od 19. do 20. září 2009.
Důvod změny je návštěva papeţe
Benedikta XVI ve dnech 26. – 28. září
2009.

Usnesení č. 17/05
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
po
projednání schvaluje Smlouvu o dílo na
elektronický
zabezpečovací
systém
budovy obecního úřadu s dodavatelem
SPOJMONT Brno spol. s r.o., se sídlem
Táborská 235/144, 655 00 Brno
Zastupitelstvo
obce
zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.

Usnesení č. 17/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po
projednání
schvaluje
uzavření
Smlouvy
o
zřízení
práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemek parc.č. 1074/18-Heršpice
příp. NN Dostál Jan
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.

Usnesení č. 17/06
Zastupitelstvo obce Heršpice deleguje
zástupcem obce na řádnou valnou
hromadu
společnosti
Vodovody
a
kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13
konanou dne 22.05. 2009 starostu obce

Usnesení č. 17/11
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na
vědomí informace starosty
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Dne 29. června 2009 skončil „Rok
sv. Pavla“
Pojmy „závěr“ a „konec“ jsou obvykle
v mysli člověka asociovány s představami
evaluace a retrospekce. V závěru „Roku
sv. Pavla“, během kterého se ve všech
částech světa pořádala celá řada
liturgických a kulturních akcí, mnohá
studijní sympozia a rozličné pastorační
iniciativy, jenţ se nechaly inspirovat
pavlovskou spiritualitou, si můţeme
poloţit otázky: Dověděli jsme se v tomto
roce něco (popř. něco nového) o apoštolu
Pavlovi? Oslovil nás jeho ţivot a jeho
dílo? Uvědomili jsme si, jak důleţitou roli
sehrál v počátcích šíření křesťanství a jak
významnou osobností byl v prvotní církvi?
I kdyţ apoštol Pavel není nikde
zmiňován v řecko-římské literatuře a
rovněţ v ţidovských spisech (talmud,
midraš, dílo ţidovského historika Josepha
Flavia) není uváděno jeho jméno, v
dějinách církve byl přijat jedinečným
způsobem. Září jako hvězda první
velikosti. Jiţ v prvních dvou stoletích
našeho letopočtu, tj. v době apoštolských
otců, byly Pavlovy listy často citovány a
jeho osobě byla projevována chvála. Sv.
Ignác z Antiochie (asi 50 – 107) v listu do
Efesu Pavla hodnotí jako „opravdu
blaţeného, svatého mučedníka“ (Ef 12,2).
Sv. Jan Zlatoústý (asi 347 – 407) ho
dokonce velebí jako osobnost vyšší neţ
mnozí andělé a archandělé (srov.
Panegyricum 7,3). Dante Alighieri (1265 –
1321) ho definuje v Boţské komedii
„nádobou vyvolení“ (Inf. 2,28) a inspiruje
se přitom Lukášovým vyprávěním v Sk
9,15. Jiní ho nazývají „třináctým
apoštolem“. O nesmírné důleţitosti
apoštola
Pavla
svědčí
rovněţ
Korespondence Pavla a Seneky (apokryf
z první poloviny 4. století), kde tento
filosof o Pavlových listech prohlašuje:
„Jsou přece tak vznešené a vyzařuje z
nich taková ušlechtilost, ţe se domnívám,
ţe lidem nebude stačit celý ţivot, aby se
jimi dokázali řídit a dospět tak k
dokonalosti“ (Epist. 1). Existuje bezpočet
knih o osobě a díle apoštola Pavla. Jeho
listy, které se těší trvalému zájmu, byly

nesčetněkrát komentovány.
Při projednávání významu apoštola
Pavla v dějinách církve samozřejmě
nemůţeme opomenout sv. Augustina
(354 – 430), který byl právě tímto
apoštolem
zásadním
způsobem
ovlivněn. V osmé knize „Vyznání“ líčí
Augustin okamţik v létě roku 386 v
zahradě svého domu, kdyţ uslyšel ze
sousedního domu hlas dítěte: „Tolle,
lege [vezmi, čti]“ (Confessiones,
8,12,29).
Tuto
výzvu
Augustin
pochopil jako hlas Boţí. Otevřel
Písmo svaté a nalezl text Řím 13,1314. Zmizely temné pochybnosti a
zároveň si uvědomil, ţe je povolán k
asketickému způsobu ţivota. Apoštol
Pavel značným způsobem ovlivnil
rovněţ další významné postavy dějin
křesťanství, jakými byli např. Martin
Luther (1483 – 1545) a John Wesley
(1703 – 1791).
Lze si jen přát, abychom se i my
nechali oslovit tímto „velikánem“ dějin
lidstva a aby nás četba listů tohoto
„učitele víry a pravdy“ (1 Tim 2,7)
inspirovala k ţivotu víry v milujícího
Boţího Syna (srov. Gal 2,20).
Vyobrazení apoštola Pavla
z 5.století Ravena-Itálie)

(mozaika

Za římskokatolickou farnost ve
Slavkově u Brna P. Doc. Petr
Mareček, Th.D, farní vikář.
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Zprávičky ze školy
Ani jsme se nenadáli a je tu konec
školního roku. Rád bych, společně
s Vámi, zrekapituloval, co se za tu dobu
ve škole událo.
Velmi důleţitou částí v historii školy bylo
navýšení kapacity MŠ z 24 na 28 dětí.
Rekonstrukce
proběhla
v rekordně
krátkém čase, ale do školky nastoupilo
pouze oněch 24 dětí, kterým byla
původně určena. Vylepšování místa, kde
dětí tráví většinu času pokračovalo dále
v listopadu výměnou oken v celé školní
budově. Opět téměř bez přerušení
provozu proběhly práce ve stanoveném
čase a děti se mohly bez přerušení
věnovat vzdělávání. Nutno dodat, ţe bez
pomoci několika obětavých rodičů,
bychom těţko zvládali termíny úklidových
prací.
Jako jiţ téměř tradičně jsme vystoupili na
vánoční besídce pro důchodce a letos
netradičně i na zahrádkářském jarmarku.
Děti také přispěly svými výrobky na
jarmark pořádaný Mateřským centrem,
aby svým dílem podpořily adopci holčičky
Hawy Camary. Taktéţ jsme uspořádali
vánoční besídku pro rodiče. Ke Dni matek
děti
nacvičily,
pod
vedením
p.uč.Harachové,
muzikál
Budulínek,
jehoţ autorem je Zdeněk Svěrák. Myslím,
ţe kdo ten den přišel a poslechl si –
rozhodně nelitoval. Někteří rodiče si celé
představení i filmovali. Kdyby se nám do
školy dostala některé z kopií, byli bychom
jen rádi.
Dalšími významnými dny byly zápis do
MŠ a do ZŠ.
Do školy nám přišlo k zápisu osm
předškoláků. Z toho jedno dítě dostalo
odklad a sedm postupuje do první třídy.
Znamená to, ţe počet dětí ve škole roste.
Do páté třídy do Slavkova totiţ odchází
jen 3 ţáci. Předškoláků si velmi váţíme,
proto jsme pro ně zorganizovali od
března do května 10 setkání, aby si
pomalu zvykali na jiné prostředí jinou
kázeň a jiné pracovní metody. O realizaci
se opět postarala p.uč.Harachová. Škola
v Heršpicích má tedy velmi nadějný
výhled do budoucna.

Obdobná situace nastala ve školce,
kde k zápisu dorazilo sedm budoucích
mateřáků, čímţ se počet přihlášených
vyšplhal opět na původních 24 dětí.
Místa ve školce tedy jsou, ale
vzhledem k vysokému počtu děti
samozřejmě
postupujeme
podle
kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
Také by Vás mohlo zajímat, jak to
bude
ve
škole
vypadat
po
prázdninách. Na škole bude nadále
učit p.uč.Harachová 1. a 2. ročník.
Zůstává p.Svobodová – školnice a
p.Krejčířová – kuchařka.
Ve školce končí paní Timková, které
touto cestou velmi děkuji za podporu a
spolupráci. Paní učitelka Volfová
plánuje pokračovat v MŠ i v příštím
školním roce. Na místo druhé učitelky
je vyhlášen konkurz. Jakmile se objeví
nějaké novinka, vyvěsím informaci na
školní nástěnku, která by měla začít
fungovat od příštího školního roku.
Na
závěr
několik
provozních
informací.
Letošní školní rok končíme 30.června
2009 předáním vysvědčení. Provoz
přerušuje také mateřská škola.
Otvíráme v úterý 1.září 2009, ale
zastihnout nás můţete uţ o týden
dříve v tzv.“přípravném týdnu“.
Rád bych popřál všem školákům
krásné slunečné prázdniny bez úrazu
a doufám, ţe se tu všichni 1. září zase
sejdeme.
Mgr. Bohdan Slanina, ředitel
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ČSZ Heršpice
Svaz zahrádkářů 2.5.2009 navštívil
jarní výstavu FLORII VĚŢKY, kde jsme
viděli výstavu květinových vazeb narcisů
a tulipánů. Navštívili jsme také okrasné
zahradnictví firmy TONJA v Uherském
Hradišti. Bylo zaloţeno v roce 1996.
Hlavní činností je projektování a realizace
zahrad, veřejné zeleně, závlah a
osvětlení po celé České republice.
Spolupracuje
s velkými
pěstiteli
a
dodavateli nejen v České republice, ale
také v Holandsku, Německu, Itálii a
Švýcarsku. Reprezentativní součástí
zahradnictví
je
Japonská
zahrada
navrţená japonskými architekty. Ve stálé
výstavní a prodejní expozici je asi pětset
bonsají z nichţ řada je neprodejných
unikátů velkého stáří. Pořádají výstavy
bonsají v České republice a pravidelně se
účastňují výstav a soutěţí v celé Evropě.
Fotografie
přikládáme.
V tomto
zahradnictví jsme načerpali inspirace pro
další naši činnost. Naše členky svou
troškou přispěly při pořádání prvních
babských hodů.
V současném období bojujeme tak
jako všichni, kdo mají kousek zahrady se
slimáky, škůdci a plevelem. Prosíme
spoluobčany kdo ví jak na slimáky (kromě
chemie) ať nám poskytne zkušenosti,
které předá na Obecní úřad nebo do
trafiky. Za to předem děkujeme.
Zahrádkáři
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Tělovýchovná jednota Heršpice, o.s.
Mistrovská
fotbalová
sezona
skončila a nám se opět nepodařilo
prosadit na přední místa. Konečné
umístění je 8 místo. Přestávku vyuţijeme
odehráním přátelských a pohárových
utkání.
20.6.09 17:30 Svobodní :Ţenatí
27.6.09 13:00 Pohárový turnaj hráčů nad
35 let o Putovní pohár starosty obce
Heršpice za účasti muţstev Rajhradice,
Pohořelice, Velešovice, Heršpice
11.7.09 13:00 Pohárový turnaj muţů
za účasti muţstev Hodějice, Rašovice,
Níţkovice, Heršpice
11.7.09 jsme se účastnili losování příštího
mistrovského ročníku 2009-2010
Další sportovní akce zveřejníme příště.
Za TJ výbor oddílu kopané
Informace Obecního úřadu
Otevírací doba v Knihovně u p.Markové
v měsíci červenec a srpen:
o Červenec – kaţdou středu od
14:45 do 16:45
o Srpen – zavřeno

Datové schránky
Dne 1.7.2009 byl spuštěn Informační
systém datových schránek. Stalo se
tak podle zákona 300/2008 Sb. o
elektronických
úkonech
a
autorizované konverzi dokumentů.
Datová
schránka
slouţí
pro
komunikaci v oblasti veřejné správy.
Jejím prostřednictvím lze činit podání
kterémukoliv
úřadu.
Úřady
prostřednictvím
datové
schránky
doručují své písemnosti příslušným
adresátům (fyzickým osobám nebo
právnickým osobám), stejně jako
komunikují s jinými orgány veřejné
správy.
Datová schránka je pro fyzické osoby
a pro podnikající fyzické osoby
nepovinná.
Datová schránka je pro právnické
osoby a pro orgány veřejné moci
povinná.

Kabelová televize –
Slovenská stanice JOJ ukončila
provozování se všemi zahraničními
operátory kabelových televizí.
V nejbliţších dnech bude nahrazena
stanicí Prima Cool.
Ve dnech 1.7. – 5.7. 2009 proběhl na
Ekofarmě Jalový dvůr, za spolupráce
s Kinematografem bratří Čadíků, první
ročník letního filmového festivalu
ekoFILMFEST Jalovák. Promítaly se filmy
Cesta z města, Kdopak by se vlka bál,
Kozí příběh, Tobruk a Bathory.

Podrobné informace získáte na
pobočkách Czech Pointu, popřípadě
je
naleznete
na
www.datoveschranky.info nebo je
obdrţíte na bezplatné infolince
270 005 200 kaţdý prac.den od 9 do
17 hodin.
Zřizovatelem datových schránek je
Ministerstvo vnitra ČR a jejich
provozovatelem je Česká pošta.
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Biologicky rozložitelný odpad (BRO)
Problém s bioodpady dodnes neznají tam, kde si lidé udrţeli vlastní hospodářství. Co
nesní člověk, přijde králíkům, slepicím, vepříkovi, psovi nebo je zkompostováno. Čím jsme
více izolováni od přírody, tím je i moţné řešení draţší, v konečném součtu se však vţdy
vyplatí. Nakládání s bioodpady a recyklace vůbec by se tak měla stát součástí kaţdé
domácnosti. Stejně jako dnes přemýšlíme, kde bude kuchyňská linka, kde pohovka a
televize, tak musíme rovněţ přemýšlet, kam budeme dávat odpad a co s ním budeme
dělat. Pouze tak budeme schopni zajistit, aby nakládání s odpady bylo jednoduché,
příjemné a stalo se pro kaţdého z nás samozřejmostí.
BRO – je odpad, který je biologicky rozloţitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní,
kvasinek, červů, ţíţal a dalších ţivých organismů. Rozpadem vzniká stabilní organická
hmota. Zvláštní podskupinou jsou biologicky rozloţitelné komunální odpady (BRKO).
Jaký bioodpad likvidujeme?
Zahrada: listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, větve keřů i
stromů, spadané ovoce
Domácnost: zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec
Do sběrných nádob nepatří: stavební suť, plasty, textil, sklo, cihly, beton, nebezpečné
odpady
Akciová společnost RESPONO Vyškov zaloţila dceřinou společnost REBIOS, s.r.o. ve
Vyškově, která připravuje výstavbu bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů.
Předpokládaný termín zahájení provozu od roku 2011. Jedná se o sběr bioodpadu
ukládaný do speciálních plastových kontejnerů (popelnic s cirkulací vzduchu), kde
nedochází k zahnívání, a tím šíření neţádoucího zápachu. Vyplňte prosím anketní lístek,
který můţete odevzdat na obecním úřadě, v obchodě nebo v trafice. Zapojení do systému
svozu BRO musí schválit zastupitelstvo obce.
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Vandalismus a výtržnictví
Pro
školáky
právě
začaly
prázdniny a dny volna po dobu dvou
měsíců lákají zejména mladé občany
k projevům vandalismu. S takovými
projevy se bohuţel setkáváme snad aţ
příliš často a skoro se zdá, ţe se stávají
běţnou součástí našeho ţivota. Být
vandalem znamená, být surovým,
bezohledným ničitelem. Vandalismus je
spjat velice úzce s výtrţnictvím,
sprejerstvím a podobným negativním
konáním. Hlavní příčinou těchto jevů je,
stejně jako prakticky ve všech ostatních
případech konání zla, absence etiky
(nauka o morálce) ve výchově dětí a
celkový pokles (a leckdy i téměř úplná
ztráta) morálních hodnot v celé
společnosti. Děti a mládeţníci, kteří z
jakýchkoliv důvodů rádi ničí okolní věci,
by měli být do omrzení často svými učiteli
a preventisty kriminality poučováni o tom,
ţe kaţdou jimi rozbitou věc musel někdo
vyrobit a někdo zaplatit. A ţe, kdyţ obce i
města budou nuceni neustále renovovat
(a tudíţ platit!) předměty a objekty, které
zničili, nebude dostatek peněz na ostatní.

V dnešní době se můţeme setkat s
vandaly – jednotlivci, nebo objevit jimi
způsobené škody. Např.: počmárané
omítky budov sprejovými barvami, ohnutá
zrcátka na zaparkovaných autech nebo
škrábance na karosériích automobilů,
ohnuté dopravní značky, vysypané koše s
odpadky, rozbité lahve od alkoholu na
chodníku, koule z bláta na omítkách
obytných
domů.
Vandalové
jsou
postrachem i kulturních památek např:
ničí a poškozují sochy, řádí na
hřbitovech, kde rozbíjejí náhrobní desky.

Vandalismus můţe nabýt formy závaţné
trestné činnosti. Ničí vysazené ovocné
stromy, poškozují úrodu na poli. Těm
"nenapravitelným" je proto potřeba
opakovat, ţe pokud něco zničí, dostanou
se v případě odhalení do problémů jak s
rodiči (kteří budou muset škodu zaplatit),
tak i se zákonem. Spousta mladých si
stejně nenechá nic vysvětlit, dokud se
sami „nespálí“. Je tu však naděje, ţe
alespoň některým z nich se podaří
závadnost vandalismu vysvětlit (nebo
alespoň znechutit), popřípadě je zastrašit
příslušnými sankcemi. Co se týká
fyzického napadání jiných osob mladými
lidmi (na místech veřejnosti přístupných),
je třeba přiznat, ţe počty napadených se
rok od roku zvyšují, a následné újmy na
zdraví obětí jsou podle statistik zcela
zřejmě stále větší a větší. Proč tomu tak
je? Zřejmě uvolněnou morálkou celé
společnosti, nevhodnou a mnohdy
nedostatečnou výchovou dětí v rodinách
a také vlivem médií.
To hlavní, co by mohlo pomoci
nejvíce a současně trvale, to je celkové
vylepšení morálního klimatu společnosti a
návrat k původnímu, nepřevrácenému
ţebříčku ţivotních hodnot, to se stále
nedaří prosadit… Jak dlouho ještě?

Nábojnice včetně jedné ostré našel
vlastník pozemku při sečení trávy.
Co všechno se mohlo stát
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Společenská kronika
Narodili se:
Magdalena Mrvová, Heršpice 280
Opustili nás:
František Maláč, Heršpice 25
Jakub Ševčík, Heršpice 65
Dožívají se:
65 let
Jan Ševčík, Heršpice 139

Zlatá svatba
Dne 29.června 2009 oslavili v rodinném
kruhu 50 let svého manţelského ţivota
pan Vlastislav Maláč a paní Emílie
Maláčová. Připomněli si tak významnou
událost, která jim změnila ţivoty, kdyţ se
rozhodli vykročit na společnou ţivotní
cestu.

70 let
Alois Dvořák, Heršpice 72
75 let
Zdeněk Ševčík, Heršpice 200
Milan Ševčík, Heršpice 67
80 let
Anděla Kyjovská, Heršpice 74

Všem jubilantům blahopřejeme.

Jiţ padesát let si kráčejí po boku a
proţívají spolu radostné okamţiky i
těţkosti, které ţivot přináší. Největším
potěšením
pro
oba
je
setkání
s nejbliţšími, kde se radují z jejich
úspěchů a proţívají s nimi jejich nezdary.
Všichni máme radost, ţe tento manţelský
svazek je po všech ţivotních zkouškách
stále pevný a krásný.

K VÝROČÍ VAŠÍ ZLATÉ SVATBY
Z CELÉHO SRDCE BLAHOPŘEJEME!
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