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Slovo starosty
Při běžném hovoru používáme slova, aniž
bychom si uvědomovali jejich důležitost. Jedním
z mnoha takových slov je například „domov“.
Když řekneme: „Jdu z práce domů“, tak tím
nikoho nedojmeme ani neohromíme. Ale když
„domov“ zazní v písni, třeba ve státní hymně
nebo v básni, např. Cestička k domovu, tak
cítíme vážnost, vzpomínky, emoce, které nás
nenechají v klidu a vhání nám slzy do očí.
O takových pocitech bylo i naše červnové
II. setkání heršpických rodáků 2011. Na začátku
bylo malé zaváhání, zda má o sjezd rodáků
vůbec někdo zájem. Proběhnuvši anketa ukázala,
že zájem je veliký, proti konání byl pouze jeden.
Na březnovém zasedání zastupitelstva byl
schválen záměr uspořádat setkání v sobotu
11. června letošního roku, což byla velmi krátká
doba na přípravu. Nejnáročnější bylo připravit
podklady pro vydání brožury a příprava výstavy
s názvem „Ze života obce“, do které přispěly
všechny složky v obci i jednotlivci.
Páteční odpoledne před sobotním
setkáním patřilo přátelskému fotbalovému utkání
starých pánů, kde místní tým vyzval družstvo
z Blučiny.
Začátek setkání rodáků patřil průvodu se
vzpomínkou na ty, co za „domov“ dali to
nejcennější, svoje životy. Vzpomínka patřila i
starostům panu Jiřímu Novotnému a panu Josefu
Antošovi, kteří stáli v čele úřadu v novodobých
dějinách obce. V kulturním domě byl připraven
bohatý program, který uvedla místostarostka
Jana Ševčíková. Po zaznění státní hymny a písně
„Morava krásná zem“, jsem měl milou povinnost
přivítat všechny rodáky, starosty okolních obcí,
sponzory a hosty - senátora Ivo Bárka, radního
Jihomoravského kraje Zdeňka Pavlíka a zástupce

města Slavkova u Brna a rodáka z Heršpic
Pavla Dvořáka.
Poděkování se dostalo paní Miroslavě
Podzimkové, obecní kronikářce, která se
rozhodla předat pomyslné žezlo kronikáře mladší
generaci. Po společném obědě se těšily velkému
zájmu výstavní panely zachycující vývoj a život
v obci, u kterých nějaká ta slza ukápla. K dobré
náladě nám hrála cimbálová kapela, jejímž
členem je zastupitel Luboš Vylam. Slunné
odpoledne na návsi přálo dobrovolným hasičům
při ukázkách cvičných požárních zásahů. Měli
jsme možnost zhlédnout jak historickou
techniku, tak současnou. Sbor dobrovolných
hasičů Heršpice slaví letos 115 let od svého
založení. Ujít si nikdo nenechal prohlídku
prostor kulturního domu a úřadu, základní a
mateřské
školy,
kostela
sv.
Matouše,
evangelického kostela, moštárny, fotbalového
hřiště a jistě osvěžila i zastávka v pálenici pana
Dostála. Co všechno se obci podařilo za
posledních pět let realizovat, se mohli účastníci
přesvědčit projížďkou na koňské bryčce.
Z rozmanité nabídky upomínkových předmětů si
mohli všichni odnést něco pěkného na památku.
Nedělní ekumenická bohoslužba, za
přispění pěveckého sboru Gloria ze Slavkova,
udělala slavnostní tečku za II. setkáním
heršpických rodáků a poté jsme se rozešli do
našich blízkých i vzdálených domovů.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně
podíleli na přípravě a sponzorům za finanční
příspěvky.
Jiří Ziegler
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USNESENÍ ZO HERŠPICE Č. 4
ze dne 01. 06. 2011

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 04/01
Zastupitelstvo obce Heršpice určuje ověřovatele
zápisu p. Jakubčíka Radima a pí. Dvořákovou
Barboru, navrhovatele usnesení p. Vylama
Lubomíra a sl. Chytilovou Terezu a zapisovatele
pí. Kosařovou Helenu
Výsledek hlasování:
Pro 8: Bedřichová, Dvořáková, Chytilová,
Jakubčík, Ševčíková, Vylam, Zástřešková,
Ziegler
Proti: 0; zdržel se: 0

Usnesení č. 04/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere
na vědomí žádost manželů Veroniky a Zdeňka
Pavlušových.
Zastupitelstvo ukládá starostovi předložit na
nejbližším jednání zastupitelstva návrh možného
navýšení kapacity stávající Mateřské školky
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 04/02
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 04/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Závěrečný účet obce Heršpice za rok
2010 bez výhrad a účetní závěrku MŠ a ZŠ
Heršpice k 31.12.2010, rozdělení hospodářského
výsledku ve výši 84 271,10Kč do rezervního
fondu
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje podání žádosti o dotaci na vypracování
digitálního povodňového plánu v rámci DSO
Ždánický les a Politaví.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/05
Usnesení 04/05a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
odpovídající věcnému břemenu č. 4611010/01 se
společností E.O.N Distribuce, a.s., se sídlem
F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/05b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
odpovídající věcnému břemenu č. 6611016/1 se
společností E.O.N Distribuce, a.s., se sídlem
F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice.

Usnesení č. 04/10
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informace starosty o: přípravě rodáků, zrušení
dotačního titulu „Zelená úsporám“, dokončení
komunikace a chodníku v lokalitě Nad Zahrady,
malování a výměně světel v sále kulturního
domu, dotace na sanaci svahu hřiště ve výši cca
500 tic. Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

USNESENÍ ZO HERŠPICE Č. 5
ze dne 13. 07. 2011
Usnesení č. 05/01
Zastupitelstvo obce Heršpice určuje ověřovatele
zápisu p. Jakubčíka Radima a p. Jeřábka
Miloslava, navrhovatele usnesení pí. Halovou
Marcelu a sl. Chytilovou Terezu, zapisovatele pí.
Kosařovou Helenu
Pro 5: Chytilová, Jakubčík, Jeřábek,
Ševčíková, Ziegler
Proti: 0; zdržel se 1: Halová
Usnesení č. 05/02
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
rezignaci pí. Ivety Zástřeškové na funkci
zastupitele, kandidátka Prosperita, a složení slibu
zastupitele ing. Marcely Halové.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 05/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o
spolupráci
a
součinnosti
při
realizaci
plynárenského zařízení č. 1211001394/149435
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 5; proti 0,
zdržel se 1: Halová
2

Školní novin(k)y
Naposledy v tomto školním roce pojďme
krátce nahlédnout do zákulisí heršpické školy.
Velký dík patří občanům za pomoc při našem
jarním sběru papíru. Školáci si vydělali
vlastníma rukama nemalé penízky, které jsme do
poslední korunky zase využili při pořádání
školních událostí. Jednou z nich byl i výlet do
archeologického skanzenu Modrá u Velehradu
v rámci akce Život na Velké Moravě. Po
zajímavém úvodním výkladu následovala
prohlídka hned dvaceti zrekonstruovaných
staveb představujících pravděpodobnou podobu
slovanského opevněného sídliště z doby Velké
Moravy. Viděli jsme tkalcovskou dílnu, chalupu
rybáře, panovnické sídlo se zbrojnicí, mohli si na
vlastní kůži vyzkoušet různé typy brnění, přileb,
potěžkat štíty, meče a sekery, vykovat hřeb a
přihlížet práci zručné hrnčířky. Výlet byl nejen
poučný, ale díky volně pobíhajícím domácím
zvířatům místy i veselý. Dozvěděli jsme se
například, že obyčejná koza má raději hranolky s
kečupem než rohlíky.
Další část získaných prostředků jsme
využili na úhradu cestovného do Kobeřic, kam
jsme se vydali oslavit 1. červen. Slavilo se
netradičně – sportováním. Kobeřáci nás uvítali a
na úvod zorganizovali hon za pokladem, kterážto
cesta děti zavedla na místo dalšího dějství hřiště. Tam se konal zápas ve vybíjené. Utkání
Heršpice - Kobeřice nakonec dopadlo 0:2. Ale na
rok plánujeme odvetu! O pár dní později jsme
strávili ve škole část víkendu. Konal se totiž II.
sjezd rodáků. Děti si připravily krátké divadelní
vystoupení v kulturním sále, následoval rychlý
přesun do školy a vlastnoruční příprava
pohoštění pro návštěvníky. Kolik jich nakonec
přišlo, nevíme, ale upomínkové medaile děti
rozdaly všechny. A že jich byly přes dvě stovky.
Poslední červnový pátek v odpoledních hodinách
jsme se v obecní zahradě oficiálně rozloučili se
čtvrťáky. Pro ně docházka do Heršpic skončila.
Zároveň ale pro jiné děti začalo něco nového.
Předškoláci byli pasování do řad prvňáků. Bylo
jich šest a soudě podle roztřesených kolínek a
ruček pro ně pasování představovalo velký
zážitek. Odpoledne se vyvedlo také díky
organizační pomoci MC Heršpice, které zajistilo
ozvučení akce, občerstvení během akce a navíc
dětem věnovalo nádherný dort velký „tak
akorát“. Nezbylo nic a každý zájemce mohl
ochutnat. A to je pro letošek vše. Rok utekl, ani

nevíme jak, a nastal ten den, na který se většina
školáků těšila nejvíce. Konec vyučování a
zároveň začátek prázdnin. Vysvědčení rozdáno,
lavice vyklizeny, škola zeje prázdnotou.
Přeji dětem prázdniny bez nudy, dny plné
nových zážitků, počasí sluníčkové a moře
pohody.
Ing. Bohdan Slanina, ředitel

Pro pejskaře...
V uplynulých měsících se v přírodě
narodila spousta mláďat ptáků, zajíců, srnčí
zvěře a dalších, která při nalezení neutečou, ale
instinktivně se přikrčí a zůstanou ležet a
spoléhají na své ochranné zbarvení. Proto při
vycházkách do přírody v doprovodu svých
čtyřnohých přátel dbejte na to, abyste měli vždy
vašeho psa upnutého na vodítku. Volné pobíhání
psů v honitbě přímo zakazuje zákon o
myslivosti. Každý pes - ať velký, nebo malý - je
v podstatě šelma, která nalezené malé srnče nebo
zajíčka zadáví, a pokud neloví z hladu, nechá
kořist ležet. Pak se vrátí k vám a vy vůbec
nepoznáte, že zrovna váš pes nějaké zvíře
zbytečně připravil o život. Nenechávejte prosím
proto svoje psí miláčky volně pobíhat a bez
dozoru. Děkuji.
ing. Jaromír Kamínek- myslivecký hospodář

Dětský den v Heršpicích
Letošní dětský den se nesl ve znamení
her, soutěží a dovedností. Dětem úkoly chystaly
všechny místní organizace, které spolupracovaly
na přípravách od samého začátku. Přes nepřízeň
počasí a odložení termínu se nakonec dětské
odpoledne konalo 19. června, vydařilo se a účast
byla nad očekávání.
Ve Skalce si děti vyzkoušely svoje
znalosti z myslivosti, u moštárny zase ze
zahrádkářství. Logické hry a výtvarné tvoření
děti pobavilo u stánku mateřského centra, hasiči
dětem vyzkoušeli hasičskou výstroj a na hřišti se
děti pobavily u fotbalového míče.
A nebyl by to svátek dětí bez malé
odměny za splnění všech disciplín. Balíček
sladkostí, klobáska z udírny a něco na pití dětem
zaplnilo bříška hned po vyhlášení. Odcházely tak
domů naprosto spokojené.
A my, z obecního úřadu, děkujeme všem
organizacím, které se na pořádání letošního
svátku dětí podíleli a těšíme se na další společné
akce.
Jana Ševčíková
3

Český zahrádkářský svaz Heršpice

Keramický kroužek pojede do Bonga

ČZS děkuje všem členkám za obětavou
pomoc při uskutečnění sjezdu rodáků, pečení
koláčů, aranžování květin do kulturního domu,
kostelů a moštárny. ZO ČZS Heršpice obdržela
od Republikové rady bronzovou medaili, za
zásluhy o rozvoj zahrádkářství. Máme radost, že
naše práce je potěšením pro druhé. Zúčastnili
jsme se dni dětí, kde jsme byli mile překvapeni
znalostmi dětí, poznávaly květiny, stromy,
zeleninu. Věříme, že jednou po nás převezmou
štafetu zahrádkářství.

Do keramického kroužku v letošním
školním roce chodilo 12 dětí, od nejmenších až
po starší školáky. Občas se stavila maminka
s capartem, že si jdou jen tak něco uplácat. Po
pravdě, ty maminky z toho měly větší radost než
jejich děti. V tomto školním roce se dětem
podařilo vydělat nějakou tu korunku na
vánočním jarmarku a na II. setkání heršpických
rodáků. Všechny penízky, které děti takto
získaly, použijeme na zasloužený výlet do
brněnského Bonga.
Zároveň už budeme plánovat další školní
rok, a tak pokud chcete, aby Vaše dítě od září
chodilo do keramiky, vyzvedněte si prosím
přihlášku do kroužku na obecním úřadě.
Vyplněnou přihlášku doneste na první setkání
v pátek 16. 9. 2011 v 16:00hodn.
Jana Ševčíková

Z obecní knihovny

Získali jsme Ekologický postřik proti plísni
okurek a rajčat.
Postřik na okurky: 1 litr mléka, 2 kávové lžičky
jedlé sody, 2 polévkové lžíce stolního oleje.
Stříkat dle potřeby.
Postřik na rajčata: ¼ litru mléka, 1 polévková
lžíce stolního oleje, 1 polévková lžíce jedlé sody.
Stříkat dle potřeby. Na postřik by nemělo 1 hod
napršet. Přejeme všem pěstitelům bohatou úrodu
a radost ze sklizně.
Zahrádkáři

Knihovna je pravidelně uzavřena v měsíci srpnu,
kdy probíhá údržba a kontrola knižního fondu.
V červenci si mohli čtenáři vypůjčit na
prázdniny z nově nakoupených knih od autorů:
Sandra Brown: Kouřová clona
Věra Řeháčková: Taťko, neodcházej
To se může stát každé holce
Nora Roberts: Temné noci
Agatha Christie: Vražda v Mezopotámii
Luděk Stínil: Musíš mě zachránit
Jude Deveraux: Šarlatové noci
a další knihy zapůjčené z knihovny Vyškov.
Od měsíce září bude provoz knihovny v
obvyklou dobu, to je každou středu
od 14:30h do 16:30h.
Všem čtenářům přeji příjemné prožití
dovolených, dětem krásný zbytek prázdnin a
všem hodně slunce a pohody.
Marie Marková, knihovnice

Tělovýchovná jednota Heršpice, o.s.
Zdravím všechny sportovní přátele. Další
čtvrtrok máme za sebou a sportovní klub TJ
Heršpice byl opět za tuto uplynulou dobu velmi
činný jak ve sportovní oblasti, tak ve
společenské. Předně se nám podařilo uspořádat
sběr železného šrotu a poté jsme 30. dubna,
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ke spokojenosti všech pokojných občanů vesnice
Heršpic, upálili nekalé čarodějné živly.
Při sjezdu rodáků jsme jako jedna
z organizací obce Heršpice pochodovali oblečeni
v dresech v průvodu a po celou dobu trvání akce
naše organizace s menším přispěním dalších
organizací obce Heršpice zajišťovala občerstvení
v kulturním domě. Tímto bych chtěl poděkovat
všem lidem, kteří se na tomto náročném úkolu
podíleli, a také lidem, kteří nám vypomáhali.
Zvládli jsme to, byla to dobrá práce!
Samozřejmě po celou dobu rodáků byly
zpřístupněny k nahlédnutí prostory našich kabin.
Nakonec nám konečně počasí přálo, a
tak se 19. června uskutečnil již jednou odložený
dětský den. Na organizaci tohoto dne se
účastnily všechny organizace naší obce a
zúčastnil se ho vysoký počet dětí. Pro všechny
snaživé děti jsme měli připraveny záludné a
srandovní soutěže, něco sladkého na zub a jako
odměnu za překonané překážky vynikající párek
z udírny. Myslím, že se akce vydařila. A jak děti,
tak i rodičové byli spokojeni.

opět setkáme. Tak náš přijďte povzbudit!!!! Na
závěr uvádím výslednou tabulku IV. třídy.
No, řekněte, kdo by se nechlubil 
Ing. Vylam Lubomír, předseda fotbal. klubu

A nyní se dostávám k té nejdůležitější
události. Po mnoha letech a přes vydatný odpor
soupeřících mužstev jsme dokázali konečně
vyhrát IV. třídu a projít tou pomyslnou branou
do III. třídy. Chtěl bych nyní poděkovat všem
fanouškům, kteří nás chodili povzbuzovat a kteří
nám neustále věřili, i když se třeba zrovna
nedařilo. Podařilo se nám to a na zakončené jsme
to pořádně oslavili. A teď se již musíme dívat
dopředu na nové výzvy, které nás ve vyšší
soutěži čekají. My jsme na to připraveni a těšíme
se všichni, že se s našimi fanoušky na podzim
TABULKA
Rk.

Tým

Záp + 0 -

Skóre Body (Prav)

1.

Heršpice

26 19 4 3

82: 37

61

( 22)

2.

Rašovice

26 19 3 4

84: 35

60

( 21)

26 19 3 4 100: 34

60

( 21)

26 12 6 8

73: 53

42

( 3)

3.

Křenovice C

4.

Křižanovice B

5.

Otnice B

26 13 3 10 63: 55

42

( 3)

6.

Vícemilice B

26 11 5 10 67: 47

38

( -1)

7.

Velešovice B

26 10 6 10 49: 78

36

( -3)

8.

Kobeřice B

26 10 2 14 74: 80

32

( -7)

9.

Bošovice B

26

9 4 13 69: 70

31

( -8)

10. Slavíkovice B

26

9 4 13 55: 77

31

( -8)

11.

Nesovice B

26

7 9 10 75: 80

30

( -9)

12.

Zbýšov B

26

6 2 18 38: 79

20

(-19)

13.

Milešovice

26

5 3 18 32: 82

18

(-21)

14.

Nížkovice B

26

5 2 19 44: 98

17

(-22)

5

VELKÝ DĚTSKÝ DEN 19. ČERVNA 2011
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II. SETKÁNÍ HERŠPICKÝCH RODÁKŮ 11. ČERVNA 2011

7

Informace obecního úřadu
Digitální záznam DVD z II. setkání heršpických
rodáků si mohou zájemci zakoupit na obecním
úřadě za cenu 200,-Kč/ks. Je možno zakoupit i
další upomínkové předměty.

Pozvání na hody
Heršpičtí stárci si Vás dovolují pozvat na letošní
hody pořádané ve dnech 23. – 24. září 2011.
Program:
sobota 17. září – zvaní na hody
pátek 23. září – 20.00 hod. – předhodová zábava,
k tanci hraje Classic Kroměříž
sobota 24. září – 14.00 hod. – průvod stárků obcí
sobota 24. září – 20.00 hod. – hodová zábava,
k tanci a poslechu hrají Skoroňáci

Třídíme odpady
V naší obci přibylo několik kontejnerů na
tříděný odpad. Najdete je na vyčleněném
sběrném místě u „Pastóšky“. Samostatně se třídí
papír, plasty a bílé a barevné sklo. Vyváží se 1 x
za 14 dní. Samostatný box na elektroodpady
nejdete v budově kulturního domu.
Prosíme občany, aby v případě, že jsou
kontejnery již plné, neodkládali odpad vedle
kontejnerů. U objemnějších odpadů využijte,
prosím, sběrný dvůr ve Slavkově.
Kontejnery
Oznamujeme občanům, že ve dnech 9. září 2011
a 21. října 2011 budou k potoku a ke hřbitovu
přistaveny kontejnery na objemný odpad.
Pro živnostníky v obci
Na webových stránkách obce www.herspice.cz
je nově nasazen vyhledávač firem, ve kterém je
možné vyhledat kontakty na jednotlivé
živnostníky a firmy v obci Heršpice. Můžete se
tedy jednoduchým způsobem zapsat na
www.ziveobce.cz/obec_c550213 a aktualizovat
či doplnit údaje.

Společenská kronika
Opustili nás

 Vojtíšek Miroslav, Heršpice 118
 Skřivánková Danuše, Heršpice 163

Narodili se
Kateřina Stanislavová, Heršpice 286
Martin Slávik, Heršpice 304
Nikola Kuňáková, Heršpice 254
Eliška Sedláčková, Heršpice 295
Zuzana Sedláčková, Heršpice 295
Karolina Marková, Heršpice 51
Dožívají se
60let
Ševčík Jan, Heršpice 165
Zelená Marie, Heršpice 136
Škaroupková Blanka, Heršpice 179
65 let
Lubomír Vylam, Heršpice 198
70let
Jeřábek František, Heršpice 11
Ruč Jiří, Heršpice 110
Antošová Věra, Heršpice 235
Josef Maláč, Heršpice 187
75let
Kučerová Ludmila, Heršpice 192
Maláčová Helena, Heršpice 8

Všem jubilantům gratulujeme

Vyhodnocení cykloakce
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví
si Vás dovoluje pozvat na výroční slavnost
Vyhodnocení tradiční cykloakce, která se
uskuteční ve středu 28. září 2011 od 14:00 hodin
v prostorách nádvoří Státního zámku Bučovice.
Všichni jste srdečně zváni.
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