HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 1/2014

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
čtenáři Heršpického Zpravodaje,
letošní zima se nám tak trochu
někde schovala i se sněhem a
nástup jara je až moc teplý.
Březnová
pranostika
se
schovanou
za
kamny
a
dubnovou, že tam ještě budem,
bere za své.
Určitě jsme přivítali menší výdaje za topení i na
úklid sněhu, ale zemědělcům takováto zima a suché
jaro dělá vrásky na čele. Nedostatek vláhy se může
projevit na úrodě i v našich studních.
Zvýšenou úrodu příjmů zaznamenal obecní
rozpočet v roce 2013, cca 1,5 mil. Kč. Věřte, že
zastupitelstvo ví jak s těmito příjmy naložit.
V letošním roce plánujeme rekonstrukce topení a
zateplení budovy školy z programu Zelená úsporám a
zateplení sálu kulturního domu s obnovou kotelny z
Operačního programu Životního prostředí (OPŽP).
Podíl obce na financování pro školu bude asi 1,6 mil.
Kč a pro kulturák asi 600 tis. Kč.
Horké chvíle jsme zažívali od loňského podzimu se
Státním fondem Životního prostředí (SFŽP) a
Ministerstvem financí ČR při stanovování zadávacích
podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele projektu
na odkanalizování obcí DSO Ligary. Tento společný
projekt svým rozsahem spadá pod kontrolu nejen
SFŽP, ale i pod ministerstvo financí.
Zástupci obcí svazku za více jak tři roky příprav
odvedli velký kus práce. Projekt má všechna potřebná
povolení, jsou vypořádány majetkoprávní vztahy,
vyprojektované
jednotlivé
stupně
projektové
dokumentace a získal podporu z OPŽP.
V současné době již probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení
realizace se díky složitým jednáním s uvedenými
institucemi posouvá až na začátek měsíce září. Termín
dokončení je dán termínem končícího plánovacího
období, tedy do 30. 09. 2015. Výstavba samotné ČOV
musí být dokončena do 30. 08. 2015 s následným
spuštěním zkušebního provozu. Aby byl projekt
úspěšný, tak je nutná spolupráce všech těch, pro které
se to dělá, a to jste vy občané, majitelé nemovitostí.

Do konce prázdnin je nutné, aby byly vyprojektovány
a povoleny domovní přípojky, abychom mohli
prokázat oprávněnost čerpání výše podpory a při
realizaci mohli provést napojení nemovitostí
v nejvhodnějším místě. Potřebné informace k projektu
získáte na obecním úřadě osobním jednáním se
starostou. Nejen příprava, ale i samotná realizace bude
pro všechny zúčastněné velmi náročná. Prosím o
maximální spolupráci a pochopení.
Určitě jste si všimli, že probíhá oprava hřbitovní
zdi. Pan Jiří Kolovrátek zde projevuje smysl pro
detail. Uvidíme, co se mu podaří opravit do konce
měsíce května.
Z letošního rozpočtu
opět
příspěvkem
podpoříme
činnost
všech místních spolků
i církví. Bez této
činnosti si nedovedu
představit život v naší
obci.
Velký jarní úklid
nám opět ukázal, že
stále existují občanénepořádníci, kteří mají
odlišnou představu o
likvidaci svého odpadu
a jak se chovat
k přírodě. Poděkování
patří
členům
Mysliveckého sdružení
Zlatý jelen Heršpice,
kteří celou akci s obecním úřadem realizují.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám popřál
hodně jarního sluníčka a naděj ve vítězství dobra nad
zlem, veselé Velikonoce.
Jiří Ziegler

USNESENÍ ZO HERŠPICE č. 19
ze dne 26. 03. 2014
Usnesení č. 19/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 – 751 600,-Kč,
rozpočtové opatření č. 10 – 1 200,-Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 19/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola a
Základní škola Heršpice, okres Vyškov za rok 2013.
Usnesení č. 19/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská
škola a Základní škola Heršpice, okres Vyškov za rok
2013 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši
9 068,16 Kč do rezervního fondu .
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
inventarizaci majetku obce Heršpice k 31.12.2013.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 17/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí Nařízení vlády ze dne 18.prosince 2013, kterým
se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/07a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2014; příjmy dle položek a výdaje
dle paragrafů.
Usnesení 19/07b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Darovací smlouvy: TJ Heršpice 35 000,-Kč, MS Zlatý
jelen 20 000,-Kč, ČSZ Heršpice, Centrum Ententyky,
HS Heršpice 15 000,-Kč, ČSCH Heršpice 5 000,-Kč,
Římskokatolická
církev,
Českobratrská
církev
evangelická 10 000,-Kč, Paprsek Vyškov 5 000,-Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
výběrové řízení na úvěrový rámec pro investiční
výstavbu a pověřuje starostu Jiřího Zieglera k provedení
výběrového řízení.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/09a
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícímu věcného břemene č. 1030016996/001 –
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Usnesení 19/09b
Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcného
břemene č. PV-14130006900/001 – E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 18/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o příspěvku na financování sociálních služeb
s městem Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí
65, IČO 00292311.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/11
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 29 o nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem s akciovou společností
RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16, 68601
Vyškov.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/12
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
nabytí nemovitosti ve veřejné dražbě.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/13a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o výzvě OPŽP na zateplení veřejných
budov s termínem podání žádosti do 30.4.2014 a
schvaluje podání žádosti o podporu.
Usnesení 19/13b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
administrátora žádosti o podporu z programu OPŽP a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo č.
SD/14/15.
Usnesení 19/13c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
závazné stanovisko k pokračování administrace žádosti
o poskytnutí podpory „Zelená úsporám“ na akci
Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/014
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí žádost manželů Jany a Lubomíra Vylamových
na směnu pozemků a pověřuje starosty obce k jednání o
doplnění žádosti o záměr.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/015
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Heršpice
v roce 2013.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/016
Zastupitelstvo obce Heršpice uděluje poděkování ing.
Pavlu Zástřeškovi ml., sl. Tereze Dočekalové a Davidovi
Bárkovi za záchranu lidského života.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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CIZÍ
Napadlo Vás někdy, že celý život hledáme
domov nebo jsme naopak rádi, že ho máme? Jako
děti jsme rádi, když je u nás doma pohoda, když se
můžeme stulit na klíně u tatínka nebo maminky,
když ten domov dokonce cítíme. Jako dospívající se
chceme osamostatnit, ale jsme rádi, když se máme
kam vracet. Jako dospělí stavíme dům, zakládáme
rodinu a jen někdy nás strach před vydaností
druhému od toho odrazuje. Jako staří doufáme, že
budeme moci zůstat co nejdéle doma a se svými
blízkými. Neradi bychom byli všude cizí, bez
domova, neměli se kam vracet. O to hrůznější nám
připadne, kolik lidí je dnes na útěku před válkami,
terorem, hladem, bídou. Na konci roku 2012 jich
bylo víc než 214 milionů, což je 3,1% veškerého
obyvatelstva světa. Naposledy se schyluje k dalším
útěkům na Krymu, kde opět mnozí lidé nebudou
mít ten správný pas a tu správnou národnost…
Kdo by chtěl být bezdomovcem, bez
dobrého zázemí, být vydán druhým na milost a
nemilost? Přesně takto ale viděl Ježíše Krista fyzik
a matematik Isaak Newton: Stal se nejchudším na
zemi, neměl, kde by hlavu sklonil. Spal v cizích
jeslích, jel po moři na cizí loďce, vezl se na cizím
oslátku a byl pohřben v cizím hrobě. Ve výstižné
zkratce I. Newton odkazuje na Ježíšovo narození ve
stáji do jeslí, na to že kázal z loděk zapůjčených
rybáři a vjel před Velikonocemi do bran Jeruzaléma
na půjčeném oslu jako chudý pocestný. Když se ho
učedníci ptali, kde bydlí, aby s ním mohli jako jeho
žáci i bydlet, upozornil je, že je na tom hůř než
lišky, která mají doupata, nebo práci, kteří mají
hnízda. Nemá, kam by hlavu složil. Byl „doma“ jen
u těch, kteří jej ze dne na den přijímali na jeho
cestách. Nakonec ani do vlastního rodinného hrobu
nebyl pochován.
K tomu všemu bychom mohli ještě dodat: a
nesl viny všech lidí až na kříž, za cizí viny dal svůj
vlastní život. O Velikonocích si právě tohoto
cizince, kterému svět nebyl cizí, ale on byl cizí
světu, připomínáme nejbytostněji. Velikonoce jsou
nejdůležitější křesťanské svátky. V nich se ještě
zřetelněji než o Vánocích ukázalo, že Bohu není
nikdo cizí. Za každého z nás zemřel jeho Syn, Ježíš
Kristus. Bůh nás má rád jako Ježíšovy bratry a
sestry, jako své děti. Cizinci tedy nikdy zcela
nejsme. A ten, kdo poznal domov a dovede si ho
vážit, přeje ho i jiným lidem. A tak se zasazujme o
domov těm, kteří ho hledají, aniž by ho upírali
druhým a o domov je okrádali. Mysleme aktivně
pomocí a sbírkami na bezdomovce nebo sirotky i

celé okrádané národy. Při tom nezapomínejme
hledat domov u toho, který nám ho nabízí napořád.
Přijměte naše pozvání na velikonoční
bohoslužby na evangelické faře:
na Zelený čtvrtek (17.4.) v 18.30 hod., na
Velký pátek (18.4.) v 18.30 hod.,
v neděli Vzkříšení (20.4.) v 9.30 hod. a
21.4. v Pondělí velikonoční 9.30 hod.
Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka

Velikonoce v dnešní době
Velikonoce slaví židé a křesťané. Pro židy je
to památka na jejich vyvedení z egyptského otroctví
Hospodinem. Oslavy se každoročně znovu a opět
opakují, protože je třeba čekat a čekat na mesiáše…
Křesťanům, kteří opravdově žijí svoji víru, jsou
Velikonoce vyvrcholením církevního roku:
nejenom vzpomínkou a oslavou Vykupitele, který
již na tento svět přišel, ale také přijetím vzkříšeného
Ježíše Krista do svého osobního života.
Pro většinu lidí našeho národa, přestože
z velké části pocházejí „geneticky“ z křesťanství, se
obsah Velikonoc ne zcela vlastní vinou zamlžil či
úplně vytratil. A tak se Velikonoce zúžily na lidové
obyčeje spolu s dnem pracovního volna o
velikonočním pondělí. Dokonce v mnoha městech
se už i tyto obyčeje, především pomlázka, vytrácejí.
Lidé se málo navštěvují, v několika rodinách jsem
zaslechl, že se svými dcerami odjíždějí, aby
předešli návštěvám mládeže, dožadující se mrskutu
včetně alkoholu. Obecně je dnes toto novopohanské
pojetí Velikonoc doprovázeno čokoládovými zajíci
nebo slepičkou obklopenou vejci. Paradoxní je
tento kult plodnosti v době, kdy náš národ vymírá.
Slavit
Velikonoce
křesťansky
vždy
znamenalo a stále znamená prohloubit víru
v blízkého, vzkříšeného Krista a skrze něj oživit
lidské společenství, zejména rodinu. Odpuštění,
které věřící přijímají v závěru doby postní ve
svátosti smíření a vědomí hodnot, získané prožitým
postem, vedou k občerstvení našich vztahů a
všedního života.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan
Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti,
čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
3. 4. Návštěvy nemocných.
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5. 4. Výlet pro rodiny s dětmi, 15.00 sraz u fary ve
Slavkově.
9. 4. Modlitba farnosti za kněžský seminář.
9. 4. Svátost smíření, Heršpice 16.30 - 18.00.
12. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.
14. – 15. 4. Svátost smíření, Slavkov 17.00 - 19.00.
17. 4. Zelený čtvrtek, Slavkov 18.00 mše sv. s
adorací.
18. 4. Tvůrčí dopoledne na faře pro děti 10.00 12.00.
18. 4. Velký pátek, Slavkov 18.00 obřady, 21.00
křížová cesta městem.
19. 4. Vigilie velikonoční, Slavkov 20.30 mše se
křty dospělých.
20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Heršpice
11.00 s žehnáním pokrmů (Slavkov 9.30 a 18.00).
21. 4. Velikonoční pondělí, Heršpice 11.00.
27. 4. Film Cyril a Metoděj, 19.30 kino Slavkov.



Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod
přiděleným registračním číslem, ředitel školy na
místě veřejně přístupném - v budově MŠ a ZŠ
Heršpice, Heršpice 17 a na www.zsherspice.cz
po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn od
28.5.2014 do 12.6.2014. Rozhodnutí o nepřijetí
bude vydáno do 12.6.2014.



Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15
dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele
mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad
Jihomoravského kraje.



Radostné a požehnané Velikonoce Vám přejí kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně
přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Pokud nelze dítě
v posledním roce před zahájením školní
docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí
obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné MŠ.



Úřední hodiny na faře:
středa 9,30 – 12,00 a 16,00 – 16,30
pátek 9,30 – 12,00
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz

Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem (§50
zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou
přijaty pouze děti, které se podrobily
stanoveným pravidelným očkováním.



O přijetí dítěte se zdravotním postižením
rozhodne ředitel školy na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení,
popř. také registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost



Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání
i v průběhu školního roku.



Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel MŠ po
dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny
docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu
v těchto dnech v MŠ.

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitel MŠ a ZŠ Heršpice v Heršpicích
oznamuje rodičům, že
v úterý 13. května 2014
proběhne v MŠ a ZŠ Heršpice zápis dětí do
mateřské školy na školní rok 2014/2015. Rodiče
s dítětem mohou přicházet v době
14:30 – 16:00
S sebou rodný list dítěte.
Přijímání dětí


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti
zpravidla ve věku od 3 do 6 let.



Ředitel MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem
místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní
rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém
(vývěsky v MŠ, hlášení místního rozhlasu, web).



Informace k zápisu


Přihlášku je možno vyzvednout v MŠ v
informační stojanu (umístěn ve vchodu do MŠ),
nebo na www.zsherspice.cz od 15.4.2014.



V informačním stojanu nabízíme k vyplnění
evidenční list a dotazník. Tyto dva dokumenty
nejsou dispozici na webu.



K přihlášce je nutno doložit potvrzení o
zdravotní způsobilosti, je možné využít
evidenční list.

Ředitel MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ,
popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce.
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Kritéria přijímání dětí do MŠ a ZŠ
Heršpice
na školní rok 2014/2015
Přijímání dětí do mateřské školy je v kompetenci
ředitele školy.
Je dána zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon
§34 odst.3. Ředitel mateřské školy rozhoduje o
přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání překročí stanovenou kapacitu počtu dětí
pro mateřskou školu, bude ředitel školy rozhodovat
podle kritérií.
K předškolnímu vzdělávání se dle zákona
č.561/2004 Sb., přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením školní docházky.
30 bodů
Další děti budou přijímány v tomto pořadí:
 děti, které dovrší 3 let k 1.9.2014 a jejich
sourozenec již navštěvuje MŠ a ZŠ Heršpice
k pravidelné celodenní docházce s bydlištěm v
Heršpicích – 25 bodů
 děti, které dovrší 3 let k 1.9.2014 k pravidelné
celodenní docházce s bydlištěm v Heršpicích 20 bodů
 děti, které dovrší 3 let k 30.11.2014 a jejich
sourozenec již navštěvuje MŠ a ZŠ Heršpice
k pravidelné celodenní docházce s bydlištěm v
Heršpicích (zkušební pobyt) – 15 bodů
 děti, které dovrší 3 let k 30.11.2014 k pravidelné
celodenní docházce s bydlištěm v Heršpicích
(zkušební pobyt) – 10 bodů
 děti, které dovrší 3 let k 31.12.2014 k pravidelné
docházce na 4 hodiny denně s bydlištěm v
Heršpicích – 5 bodů
Pořadí přijatých dětí bude určeno bodovým
ohodnocením. V případě shodného počtu bodů
budou děti přijímány od nejstarších přihlášených.

žonglérská pohádka“. Komedianti děti náramně
pobavili a předvedli i žonglování se všemi
možnými i nemožnými předměty.
Maškarní karneval se v MŠ konal poslední
únorový týden. Sešly se zde princezny, víly, rytíři,
Spidermani, piráti, zvířátka... Děti tančily, soutěžily
a představovaly se ve svých nových roličkách, jen
škoda, že nám to tak rychle uteklo.
V březnu jsme měli ve školce zábavněvzdělávací pořad „Človíček a kapička vody“.
A co nás ještě čeká?
S příchodem jara opět začneme chodit na
přírodovědné procházky a poznávat okolí Heršpic.
Na začátku měsíce dubna přivítáme
„Divadlo Koráb“ s pohádkou „Kocour v botách“.
Vypravíme se do Strážnice na pořad „Fašanky,
fašanky; Velká noc ide“. S předškoláky pojedeme
do Slavkova na divadelní představení „Kdo si hraje,
nezlobí“. Posledního dubna proběhne ve školce
„Čarodějnický rej“.
V květnu se budeme připravovat na besídku
ke Dni matek. Děti zahrají hudební pohádku
„Zvířátka přivolávají jaro“.
V tomto měsíci také chystáme projekt
„Barevný týden ve školce“. První den začneme
„modře“ zábavně-vzdělávacím pořadem „Delfín
Dilo“. Bude následovat žlutý, hnědý, červený a
zelený den.
28. května pojedeme na celodenní výlet na
zámek Milotice.
V červnu nezapomeneme oslavit „Den dětí“
výpravou za pokladem. Také se budeme těšit na
pohádky „O veliké řepě“; „Proč si s prasátkem
nikdo nechce hrát“ a „Kůzlátka a vlk“.
Poslední velkou akcí v tomto školním roce
bude „Loučení s předškoláky“.
učitelky MŠ

Mgr. Bohdan Slanina, ředitel
ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Jednoho lednového odpoledne proběhla ve
školce muzikoterapie s programem „Miskohraní“.
Děti měly možnost vyzkoušet, jak se hraje na
tibetské misky a jiné netradiční nástroje.
V únoru přijelo do MŠ divadlo „Komedianti
na káře“ s pohádkou „Princ Nebojsa aneb
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TJ Heršpice
Zdravím všechny sportovní přátele. Zima je za
námi a naši fotbalisti se již těší na začátek jarní
sezóny. Zimní příprava letos opět probíhala ve
sportovní hale ve Slavkově a v sále kulturního
domu v Heršpicích. Již jsme také absolvovali 3
přípravné utkání. Napřed jsme rozdrtili tým Rašovic
a poté jsme zvítězili nad týmem Hodějice „B“.
Poslední zápas s týmem Křenovice „C“ bohužel
skončil prohrou a ukázal nám, že bez poctivých
tréninků nic zadarmo nedostaneme. Opět jsme se
snažili pro náš tým získat posily, hlavně z důvodu,
abychom se už konečně zvedli ze dna tabulky. To
jestli jsme vsadili na správné koně, přijďte
zhodnotit a posoudit jako diváci na naše zápasy.
Bohužel jsme zaznamenali i ztráty a po mnoha
diskuzích jsme nakonec pustili na hostování Sašu
Kamenova do Hodějic a Radka Konvicu do
Drnovic u Blanska, aby okusili atmosféru okresního
přeboru. Níže uvádím rozpis jarní části sezóny.
Jaro 2014 – Přípravka
kolo

den

datum

čas

domácí

12
13
14
15
22
21
16
17
18
19
20

Ne
Ne
So
Ne
St
Čt
Ne
Ne
Ne
So

6.4.2014
13.4.2014
19.4.2014
27.4.2014
30.4.2014
1.5.2014
4.5.2014
11.5.2014
25.5.2014
31.5.2014

10:00
14:00
10:00
14:00
17:30
17:00
10:00
14:30
14:30
10:00

Bošovice
Heršpice
Velešovice
Heršpice
Šaratice
Heršpice
Habrovany
Heršpice
Volno
Heršpice
Otnice

hosté
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Heršpice
Hodějice
Heršpice
Letonice
Heršpice
Křižanovice
Heršpice
Rousínov
Slavíkovice
Heršpice

Jaro 2014 – Muži

V sobotu 8. 2. 2014 se konala Valná hromada TJ
Heršpice o. s. 9. února jsme také uspořádali tradiční
Dětský karneval, který se znamenitě vydařil. Dětí
přišlo požehnaně, tombola byla bohatá a největším
vděkem pro organizátory byli šťastné a rozesmáté
obličeje dětí. Samozřejmě jménem TJ Heršpice
děkuji všem, kdo přiložil při organizaci akce ruce
k dílu. 22. února už masopustní veselí zakončil
tradiční ostatkový průvod masek, při kterém nás
letos doprovázel na harmoniku Jiří Záblatský neboli
„Balvánek“
z Cimbálové
muziky
Rubáš
z Buchlovic. Všem zúčastněným opět děkuji, byly
k vidění krásné a bohaté masky.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné
prosluněné dny, krásné velikonoce a doufám, že
letos na pomlázku nepojedeme opět na saních. :-D
Na viděnou při některém zápase, nebo 20. 4.
v Nížkovicích na koštu vína.
Lubomír Vylam, předseda fotbalového klubu

ČZS Heršpice
Každé úterý probíhá v přísálí kulturního domu
od 14 hodin ,,Zahrádkářské setkávání seniorů“, na
které zveme všechny občany. Budeme rádi za vaši
pomoc a nápady, které využijeme při přípravě
výstavy ovoce a zeleniny a vánočního setkání
seniorů. Tímto si Vás dovolujeme pozvat na
podzimní výstavu, která se koná ve dnech 27. a 28.
září 2014. Připravujeme také zájezd na Floria
Kroměříž, která se bude konat v neděli 11. května
2014 – objednávejte se u pí. Radky Maláčové na
tel. č. 544 222 728. Přejeme krásné prožití svátků
velikonočních, hodně radosti z probouzející se
přírody a spoustu elánu do jarních dnů.
Zahrádkáři

kolo

den

datum

čas

domácí

:

hosté

69. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So

30.3.2014
6.4.2014
13.4.2014
20.4.2014
27.4.2014
3.5.2014
11.5.2014
18.5.2014
25.5.2014
1.6.2014
8.6.2014
14.6.2014

15:30
15:30
16:00
10:00
16:00
16:30
16:30
10:00
16:30
14:15
16:30
16:30

Heršpice
Němčany
Heršpice
Letonice
Heršpice
„B“
Křenovice
Heršpice
„B“
Otnice
Heršpice
„B“
Kroužek
Bošovice
Heršpice

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Velešovice
Heršpice
Lovčičky
Heršpice
Mouřínov
Heršpice
Slavíkovice
Heršpice
Zbýšov
Heršpice
Heršpice
Nížkovice

Dne 28. 4. 2014 si připomeneme 69. výročí
osvobození obce Heršpice sovětskou armádou.
K této příležitosti uctíme památku 26. 4. 2014
v 17:00 hod položením věnce k pomníku padlých
v 1. a 2. sv. válce před kostelem sv. Matouše.
Položením kytice k pomníku padlých sovětských
letců a pomníku Jiřího Jírovského vzpomeneme na
oběti 2. sv. války.
Jiří Ziegler

Doufám tedy, že nás opět přijdete
povzbudit a držet nám palce, tak jako jste to dělali
doposud, za což Vám velice děkuji.

Oslava ukončení 2. sv. války
Okresní výbor KSČM Vyškov a základní
organizace KSČM ve Slavkově u Brna pořádá
veřejné shromáždění občanů k oslavě ukončení
2. sv. války dne 8. 5. 2014 od 9 do 12 hodin u
Zlatého jelena na Jalovém dvoře.
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Informace obecního úřadu
Volby do Evropského parlamentu
Starosta obce Heršpice Jiří Ziegler, na základě §
32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23. 05. 2014 od 14 hodin do 22 hodin a dne
24. 05. 2014 od 8 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského
parlamentu je volební okrsek č. 1, místnost pro
hlasování je v přísálí kulturního domu, Heršpice
91 pro oprávněné občany s adresou místa
trvalého pobytu v obci Heršpice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
občana České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb do Evropského parlamentu
hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Bioodpad
Respono, a.s. oznamuje občanům, že od 31. 3. 2014
probíhá v obci Heršpice svoz bioodpadu vždy ve
čtvrtek v lichý týden.
Sběrný box na elektroodpad
Vyzýváme občany, aby do sběrného boxu
vysloužilých elektrozařízení v Kulturním domě
nedávali zářivky a žárovky, které do tohoto boxu
nepatří. Tyto informace jsou uvedeny také na
sběrném boxu.

Služba sledování změn údajů o
nemovitostech
Chcete být průběžně
informováni o změnách
v katastru nemovitostí (KN) týkajících se Vaší
nemovitosti? Jestliže máte v KN zapsáno věcné
právo k nemovitostem, můžete si zřídit službu
sledování změn. Informace o změnách jsou
uživateli služby zasílány do datové schránky,
elektronickou poštou nebo sms. Úplata za službu
činí 200,- Kč, pokud má uživatel do 20 sledovaných
nemovitostí. Podrobné informace o službě a úplný
sazebník úplat najdete na internetových stránkách
https://ozs.cuzk.cz.

Motto:
,,Se třemi králi jděme, potřebným pomáhejme“.
V
Heršpicích
koledníci od občanů
vybrali v letošním roce
příspěvek v celkové výši
19 449,- Kč. Děkujeme
všem lidem dobré vůle,
kteří do sbírky přispěli.

Společenská kronika

Opustili nás
Irena Kocmanová, Heršpice 70
Alena Mrvová, Heršpice 280
Narodili se
Daniel Pivoda, Heršpice 1
Hana Procházková, Heršpice 326
Jiří Malina, Heršpice 312
Dominik Šmerda, Heršpice 291
Dožívají se
60 let
ing. Eva Holubářová
65 let
Leopold Koupil, Heršpice 278
Miroslav Karlíček, Heršpice 2
70 let
Věra Ručová, Heršpice 110
75 let
Marie Marková, Heršpice 81
Danuška Obrdlíková, Heršpice 243
80 let
Vojtěch Červinka, Heršpice 213
90 let
Marie Zelená, Heršpice 10

Všem jubilantům gratulujeme.
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Velký jarní úklid
Obecní úřad Heršpice ve spolupráci s místními
organizacemi pořádali v neděli 30. března 2014
Velký jarní úklid. Z místních spolků se zúčastnili
pouze členové Mysliveckého sdružení Zlatý jelen,
kterým patří velké poděkování. Je dobré, že občané
využívají velkoobjemové kontejnery k vymetení
koutů svých domácností.

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 v odpoledních hodinách
byla
vandaly
zničena
lavička
v obecní zahradě.
Pomozte nám je
najít.

Oprava hřbitovní zdi

Krásné prožití velikonočních
svátků Vám přeje zastupitelstvo a
zaměstnanci obecního úřadu.
POTRAVINY
U LINDY
v Heršpicích
zahajuje provoz
dne 23. 4. 2014
Provozní doba:
PO-SO 6:30 – 19:00 hod
NE 8:00 – 18:00 hod
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