HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zastupitelstva obce Heršpice
prosinec 2017

Slovo starosty,
dostává se Vám do rukou
letošní
jediné
vydání
Heršpického zpravodaje.
Blíží se konec roku a s tím je
neodmyslitelně spojen čas
bilancování a očekávání, co
přinese rok nový. Než se s
rokem
2017
rozloučíme
nadobro, tak mi dovolte malé
ohlédnutí.
Po vykročení do nového roku
nás oslovili koledníci s Tříkrálovou sbírkou, vybrali
částku 23 680,-Kč. Tato částka se každý rok navyšuje,
díky všem lidem dobré vůle.
(Pokračování na str. 2)

Myslivci se nestarají jen o zvěř a výsadbu stromů, ale
postarali se také o společenskou akci, jako každý rok,
hojně navštěvovaný Myslivecký ples. Plesovou štafetu
poté převzali fotbalisti uspořádáním dětského
maškarního plesu, ostatky a pokračovali pořádáním
tradičních hodů na sv. Matouše. Během roku (sezóny)
sportují jak dospělí, tak aktivně organizují sportovní
akce pro děti. Zaplněná Náves automobily je předzvěstí
konání jarní a podzimní burzy Centrem Ententyky, která
je úspěšná a určitě organizačně náročná. Není to jediná
aktivita, celoročně pořádají akce pro děti a rodiče.
Tradičně pořádají benefiční jarmark s rozsvícením
vánočního stromu první adventní neděli. Velkou
aktivitou nás také obohacují zahrádkáři, kteří na svých
pondělních setkání připraví nějaké to překvapení nebo
jen tak vzpomínají. V letošním roce nás překvapili
rozsáhlou výstavou s názvem „Na zahradě pracujeme
s láskou a srdcem“, která byla zajímavá, poučná a ještě
mohli návštěvníci něco dobrého ochutnat. Zahrádky
„zazimovali“ při setkání u cimbálu. Pozadu nejsou ani
dobrovolní hasiči. Připravují mladé hasiče „Soptíky“ pro
budoucí členy zásahové jednotky. Na pravidelných
schůzkách probírají teorii i praktická cvičení, které si
potom změří na společných soutěžích družstev. Milé
překvapení si pro malé i velké diváky připravilo nově
vzniklé loutkové divadlo Dřeváček.
Společnou akcí všech spolků je potom uspořádaný
„Velký dětský den“, který se těší velkému zájmu.
Ke společenským a sportovním aktivitám celoročně také
přispívá svými akcemi Ekofarma Jalový dvůr.
Do nového roku vykročila MŠ a ZŠ Heršpice s novou
paní ředitelkou Mgr. Hanou Plachou, která převzala
funkci po odstupujícím Mgr. Bohdanu Slaninovi a vede
si velmi dobře. Touto cestou děkuji rodičům, kteří se
rozhodli vzdělávat svoje děti v heršpické škole.
Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání mimo jiné
schválilo rozpočet ve výši 11,48 mil. Kč, který
zahrnoval běžné výdaje, podporu spolkové činnosti i
církví a investice včetně nákupu pozemků.
Letošní největší investiční akcí v rozsahu 2,34 mil. Kč
je realizace společné akce se svazkem Ligary,
prodloužení splaškové kanalizace v části obce Široká.
Jak všichni víte, probíhá zde individuální výstavba
rodinných domů. Ve výstavbě technické infrastruktury je
nutné pokračovat i v následujících letech, samozřejmě
dle finančních možností obce.
V témže měsíci se uskutečnilo slavnostní předání
zrekonstruované místní komunikace v části obce Nivky
za přítomnosti zástupce Jihomoravského kraje Bc.
Romana Hanáka, zhotovitele ing. Mirko Zemana,
investora (obce) a široké veřejnosti. Na tuto investiční
akci přispěl JMK dotací ve výši 2 mil. Kč.
Na jaře byly provedeny ve větším rozsahu ozdravné
řezy na stromech rostoucích na obecních pozemcích. Při
realizaci byly od některých občanů výhrady, ale silné
větry v posledních týdnech nám potvrdily, že to bylo
dobré rozhodnutí. Požadavky na kácení stromů z důvodu
pádu stromů - solitérů, převážně smrků, jsou v poslední

době častější. Takovéto požadavky budou posouzeny a
bude o nich rozhodnuto, zda zachovat nebo vykácet.
Na podzim se konaly důležité volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které ovlivní
vývoj a život v naší republice další čtyři roky. Dovolte
mi poděkovat 436 oprávněným voličům, kteří nezůstali
u planých řečí, ale využili svého volebního práva.
Výsledky voleb v naší obci naleznete v další části tohoto
zpravodaje.
Co zastupitelstvo připravuje: do konce roku bychom
chtěli stihnout vybudovat zpevněné plochy pro umístění
kontejnerů na tříděný odpad PET a PAPÍR. Stav u
kontejnerů díky neukázněným občanům je neúnosný.
Vybudovaná místa budou v části obce Nad zahrady,
V Profesorce a dále bychom umístili pro potřeby
hřbitova kontejner na směsný odpad. Připravujeme
projekt na rekonstrukci místní komunikace Ke Kostelu a
za katolickým hřbitovem, dále projekt na rekonstrukci
dětského hřiště Skalka, rádi bychom začali diskuzi
o tom, jak by měla do budoucna vypadat náves
s dopravním propojením přes Hejtmánkovu zahradu na
Nivky, řešení parkovacích míst, výsadba zeleně a další
důležitá témata na řešení. Parkování je velký problém a
nesprávně zaparkovaná auta komplikují celoroční
údržbu veřejného prostranství.
Jednání s Jihomoravským krajem ve věci rekonstrukce
mostu a krajské silnice III/4199 v části obce Rozty má
konkrétní výsledky. Probíhá vypracování projektové
dokumentace, a když to dobře půjde s výkupem
pozemků, mohli bychom mít do dvou let nový most a
rovnější silnic.
Společnost O2 Czech Republik a.s. oznámila zrušení
telefonního automatu z důvodu neekonomičnosti.
Zrušení proběhne během 1. pololetí 2018. K demontáži
základové stanice veřejné komunikační sítě přikročila
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
v rámci rekonfigurace a konsolidace sítí. Stožár včetně
přípojky zůstává zachován.
Nejde vše, jak bychom si přáli, tak je to i s vydáním
„Monografie Heršpice“ do konce letošního roku. Práce
externích autorů je náročná a tyto práce nejsou
v současné době ukončeny, proto byl zastupitelstvem
stanoven nový termín na květen 2018. Věřím, že nám to
prominete a o to větší bude o knihu zájem.
Na závěr mi dovolte, popřát vám radostné prožití
svátků vánočních, do nového roku zdraví, štěstí,
lásku a moudrost při společné správě naší obce.
Jiří Ziegler

Výpis z jednání ZO Heršpice
Výpis z usnesení ze dne 21.3.2017
Usnesení 17/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
návrh rozpočtu obce Heršpice na rok 2017, příjmy dle
položek a výdaje dle paragrafů.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Heršpice
za rok 2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o zřízení věcných břemen se svazkem Ligary,
se sídlem Hodějice 41, IČ 72022418 zastoupený
předsedou panem Jiřím Zieglerem.
Zastupitelstvo obce Heršpice zplnomocňuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Výpis usnesení ze dne 27.6.2017
Usnesení 18/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice v souladu s § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, po projednání schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola a
Základní škola Heršpice, okres Vyškov za rok 2016.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská
škola a Základní škola Heršpice, okres Vyškov za rok
2016 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši
63 337,92 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/04c
Zastupitelstvo obce Heršpice v souladu s §84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, po projednání schvaluje
předloženou účetní závěrku obce Heršpice sestavenou
k 31. 12. 2016, představující věcný a poctivý obraz
finančního účetnictví a finanční pozice účetní jednotky.
Usnesení 18/04d
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Závěrečný účet obce Heršpice za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
inventarizaci majetku obce Heršpice
k 31. 12. 2016.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/06a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV14330041639/001 – E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 18/06b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV14330042110/001 – E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace se
svazkem Ligary, se sídlem Hodějice 41, IČ 72022418
na investiční akci „Ligary – prodloužení kanalizace –
část 1: Kanalizace Heršpice.“ Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/08a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
převod pozemků dle geometrického plánu GP č. 5792182/2016.
Převod pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje do
vlastnictví obce Heršpice (zastavěné chodníky a zelené
plochy, veřejné prostranství) parc.č.: 256/3 o výměře
516 m2, 256/4 o výměře 492 m2, 256/5 o výměře 125 m2,
256/6 o výměře 1732 m2, 256/7 o výměře 19 m2, 256/8 o
výměře 11 m2, 705/2 o výměře 393 m2, 705/3 o výměře
514 m2, výměra celkem 3802 m2 vedené na LV 707
v k.ú. Heršpice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
darovací smlouvy.
Převod pozemků ve vlastnictví obce Heršpice do
vlastnictví Jihomoravského kraje (zastavěné silnicí
III/4196 a III/4199) parc.č. 41/4 o výměře 1 m2, 41/5 o
výměře 9 m2, 41/6 o výměře 18 m2, 41/7 o výměře 6 m2,
181/1 o výměře 1117 m2, 181/2 o výměře 1995 m2,
344/4 o výměře 68 m2, 537/2 o výměře 28 m2, 647/2 o
výměře 9 m2, 706/11 o výměře 1266 m2, 706/15 o
výměře 53 m2, vedené na LV 10001 v k.ú. Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/08b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
bezúplatný převod nemovité věci, a to pozemků dle
přílohy
za
účelem
majetkového
vyrovnání
s Jihomoravským
krajem.
Zastupitelstvo
obce
zplnomocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo č. 8/2017 se zhotovitelem Správa a
údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové
organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601
52 Brno, IČ 70932581.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Výpis z usnesení ze dne 29.8.2017
Usnesení 19/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo se zhotovitelem HELBICH Tiskárna,
a.s., se sídlem Valchařská 24/36, 614 00 Brno, IČ
25592505. Cena díla je 194 000,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/06a
Zastupitelstvo obce Heršpice, příslušné podle § 6 odst. 5
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za
použití § 55 odst. 1 stavebního zákona, projednává a
schvaluje zprávu o uplatňování Územního plánu
Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/06b
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje podle ustanovení
§ 47 odst. 1 stavebního zákona jako zastupitele určeného
k jednání s pořizovatelem při projednání Změny č. 2
Územního plánu Heršpice starostu Jiřího Zieglera.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/06c
Zastupitelstvo obce Heršpice stanovuje úhradu nákladů
na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Heršpice,
rovným dílem pro jednoho žadatele na základě
skutečných nákladů a počtu žadatelů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/07a
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí žádost paní
Mileny Bortlové na pořízení změny Územního plánu
Heršpice a postupuje žádost Městskému úřadu Slavkov u
Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a
životního prostředí.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/07b
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje na základě
ustanovení § 6 odst. 5 písmo a) stavebního zákona
pořízení změny č. 2 územního plánu obce Heršpice pro
část pozemku p.č. 876/1 k.ú. Heršpice – změna na
plochu pro bydlení v rodinných domech.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
bezúplatný převod vlastnických práv části pozemku p.č.
1338/1, ostatní plocha – silnice ve vlastnictví
Jihomoravského kraje na obec Heršpice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje ke všem úkonům
převodu vlastnických práv starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
návrh webových stránek obce dle nabídky ze dne
20.7.2017 společností Galileo Corporation s.r.o.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
dotaci obědů pro zaměstnance obce v pracovním poměru
a uvolněného zastupitele ve výši 60,- Kč na 1 oběd.
Bude poskytováno od 1.9.2017 formou stravenky v
hodnotě 60,- Kč, nárok má zaměstnanec obce
v pracovním poměru a uvolněný zastupitel za každý
pracovní den po odpracování alespoň 4 hodin.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/11
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
návrh rekonstrukce víceúčelového dětského hřiště
„Skalka“
a
schvaluje
zpracování
projektové
dokumentace dle cenové nabídky ing. Milana Strachoňa
ze dne 25.8.2017, IČ 76647951, ul. Krásného 1502/73,
636 00 Brno – Židenice. Výše cenové nabídky je
23 000,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Výpis z usnesení ze dne 17.10.2017
Usnesení č. 20/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu s Městem Slavkov u Brna,
zastoupené Bc. Michalem Boudným, se sídlem
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 20/05a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030036817/001 – E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 20/05b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV01433004403326/001 – E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 20/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
projekt Rekonstrukce víceúčelového hřiště „Skalka“ Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 20/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
opravu a nákup okenních žaluzií ve výši 20 300,-Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 20/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
finanční dar ve výši 5 000,- Oblastní charitě Hodonín, se
sídlem Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1
Usnesení 20/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
modernizaci datové sítě včetně počítačového vybavení a
nákup drobného hmotného majetku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 20/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí:
 Informaci o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. 10 2017
 Informaci o konaných tradičních hodech sv. Matouše
 Informaci o konané výstavě ČSZ Heršpice ve dnech
30.9. a 1.10.2017
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Výpis z usnesení ze dne 29.11.2017
Usnesení 21/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.09.2017 na
tisk knihy „Monografie Heršpice“.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu dodatku
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 21/05a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030034848/001 – E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 21/05b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030038859/001 – E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 21/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
finanční dar ve výši 5 000,- Kč Oblastní charitě
Hodonín, se sídlem Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1
Usnesení 21//07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
zásady vydávání obecního zpravodaje vycházející ze
zvyklostí Heršpického zpravodaje. Zastupitelstvo obce
Heršpice bere na vědomí informace o příspěvcích do
Heršpického zpravodaje.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 21//08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí:
 Informaci o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a
21. října 2017
 KVH Ostrava provede ukázku historického
vojenského umění 30.10.2017 od 16 h
v Hejtmánkově zahradě
 Centrum Ententyky Heršpice pořádá 11.benefiční
vánoční jarmark 3.12.2017 od 14:00h
 Beseda s důchodci se uskuteční 14.12.2017 od 14 h
Zasedání ZO Heršpice se uskuteční 20.12.2017
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky pro rok 2018 jsou beze změny a úhradu lze
provézt od 19. února 2018:
 poplatek za komunální odpad 490 Kč/os./rok,
 poplatek za psa 150,-Kč/rok,
 poplatek za kabelovou televizi 1380 Kč/rok
(115 Kč/měsíc).

Neukázněný člověče, kontejnery v jiných částech obce
jsou poloprázdné

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konaly
volby do Poslanecké sněmovny P ČR.
V Heršpicích volební právo využilo 436
voličů, tj. 70,32 % z celkového počtu 620.
OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta ČR

Výsledky hlasování voleb 2017 – Obec Heršpice
Strana
Platné hlasy
číslo

název

celkem

v%

Starosta obce Heršpice Jiří Ziegler, podle § 34 odst. 1
písm. b) zákona č. zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů.

1 Občanská demokratická strana

39

8,94

2 Řád národa - Vlastenecká unie

0

0

0

0

68

15,59

0

0

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

21

4,81

8 Komunistická str.Čech a Moravy

32

7,33

5

1,14

4

0,91

12 Strana svobodných občanů

2

0,45

13 Blok proti islam.-Obran.domova

1

0,22

14 Občanská demokratická aliance

0

0

34

7,79

0

0

16

3,66

112

25,68

22 Dobrá volba 2016

0

0

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

0

0

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

44

10,09

25 Česká strana národně sociální

0

0

26 REALISTÉ

1

0,22

27 SPORTOVCI

0

0

Motto Tříkrálové sbírky 2018 již tradičně zní:

28 Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0

Svob.a př.dem.-T.Okamura
29
(SPD)

56

12,84

„POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I
V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA“.

30 Strana Práv Občanů

1

0,22

31 Národ Sobě

0

0

3

CESTA ODPOVĚDNÉ
SPOLEČNOSTI

4 Česká str.sociálně demokrat.
6 Radostné Česko

9 Strana zelených
10

ROZUMNÍ-stop
migraci,diktát.EU

15 Česká pirátská strana
19 Referendum o Evropské unii
20 TOP 09
21 ANO 2011

oznamuje:
1. Volby prezidenta České republiky se uskuteční:
dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
dne 13. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo se uskuteční:
dne 26. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
dne 27. 1. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání volby prezidenta ČR je volební
okrsek č. 1, místnost pro hlasování je 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 volby prezidenta ČR hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Oblastní charita Hodonín vznikla 1. listopadu 1992, jako
dobrovolná aktivita lidí, kteří chtějí pomáhat bližnímu
v nouzi, a to bez ohledu na jeho příslušnost k rase,
národnosti a náboženství. Od roku 2001 je zapojena do
projektu veřejné Tříkrálové sbírky.
Tříkrálová sbírka v roce 2017 pořádaná Oblastní
charitou Hodonín činila 2 845 421,- Kč.

Peníze z této sbírky byly využity na:
 Projekty Oblastní charity Hodonín
 Příspěvek na auto pro Charitní pečovatelskou
službu Ždánice, Slavkov u Brna a Bučovice
 Dokrytí nákupu auta pro Centrum denních služeb
ve Slavkově u Brna, určeného pro svoz klientů
 Pomoc rodinám v nouzi (např. vybavení dětí do
školy, jídlo, aj.)
 Podpora dobrovolnického centra OCH Hodonín a
krizového týmu
 Sociální projekt v Moldávii
 Provoz zubní ambulance, která byla zřízena ve
Svaté Heleně v rumunském Banátu
 Podpora Pečovatelské služby v českých vesnicích
v rumunském Banátu
 Nákup pozemků pro výstavbu Denního centra a
Noclehárny pro lidi bez přístřeší a skladu pro
humanitární pomoc.
Tříkrálová sbírka v roce 2018 bude použita na:
 Pomoc rodinám, které se ocitnou v krizové situaci
 Dovybavení a potřebné opravy kuchyňské linky
v Centru denních služeb ve Slavkově u Brna
 Částečné dofinancování nákupu automobilu pro
charitní pečovatelské služby
 Podpora jednotlivých služeb Oblastní charity
Hodonín
 Provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně
v rumunském Banátu
 Náklady spojené s přípravou výstavby Denního
centra a Noclehárny pro lidi bez přístřeší a skladu
pro humanitární pomoc.
 Pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci
v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof u
nás i v zahraničí
 Vytvoření zázemí a materiální vybavení týmu
mimořádné pomoci
Oblastní charita Hodonín tímto děkuje všem, kteří se
v období od 1. 1. 2018 do 15. 1. 2018 jakýmkoliv
způsobem zapojí do Tříkrálové sbírky. Získané
prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným
a přispějí k udržení a rozvoji sítě sociálních a
zdravotních služeb v našem regionu. Údaje byly
poskytnuty Oblastní charitou Hodonín, aktuální
informace naleznete ne webu www.dchb.charita.cz.
Sbírka v naší obci proběhne v sobotu 13. ledna v
odpoledních hodinách, obcí budou procházet čtyři
Tříkrálové skupinky
Koordinátor sbírky v naší obci Ing. Miroslav Zavadil.

ZAPRÁŠENÝ BETLÉM
Milí přátelé, jsou věci, které používáme jednou za čas, a
tak se nám může stát, že je najdeme po delší době
nepoužívání zaprášené. Mezi takové věci může patřit
třeba betlém. Po Vánocích se schová, a když se po roce
najde, musí se figurky očistit. Dokonce jsme museli dát
figurky jednoho kostelního betléma znovu natřít barvou,
protože prach je časem znečistil. Také v našem životě se
může stát podobný efekt, že nejen některé málo
používané věci, ale také naše činnosti, dobrá předsevzetí
nebo vztahy se časem zaprášily. Vánoce v nás mohou
vzbudit ochotu ke smíření s druhými, uklidnit někdy
zbytečný hněv, nebo zjemnit jednání s blízkými. Betlém
nás ale může inspirovat k dalším pohledům na život.
Uprostřed vidíme Svatou rodinu. Máme se v naší rodině
rádi? Jsme si za to navzájem během roku vděční a
pomáháme si? Děkujeme si navzájem a snažíme se
udělat druhým radost?
Jednotlivé postavy v betlémě také něco představují,
každá přináší nějaký výsledek své práce. Mohu se
zamyslit nad tím, čím jsem prospěšný mé rodině, mému
okruhu přátel nebo celé společnosti. Že i já mám něčím
přispět, nejen se nechat obsluhovat nebo čekat, že za
mne všechno udělají ti druzí. Jako se figurky znovu
postaví do betléma, aby směřovaly ke světlu betlémské
jeskyně, mohou Vánoce nás, všechny lidi dobré vůle,
znovu nasměrovat k dobru. Mohou v nás probudit
schopnost vidění toho pozitivního namísto kritiky,
lhostejnost obrátit ve snahu udělat něco pro to, aby to
bylo lepší. Pokud se počítáme mezi věřící křesťany,
můžeme znovu oprášit a oživit svou víru v toho, který
přišel z nebe a zjevil se nám jako člověk, aby nás ozářil
Božím světlem.
Až budeme pořizovat hmotné dárky, vytvořme také ty
dárky nehmotné, ke kterým nás inspirovalo zamyšlení
nad betlémem. Naši blízcí na ně také čekají. Přeji vám i
vašim blízkým radostné prožití letošních Vánoc.
P. Milan Vavro, farář
Mše svaté 1.1 v Heršpicích v 11.00
7. 1. Koncert Collegium musicale bonum, Dům Sv.
rodiny Slavkov v 16.30.
Další informace o programu farnosti najdete na
www.farnostslavkov.cz
Kontakt: tel. 734 289 270, 604 280 160,
slavkov@dieceze.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce 2018
Vám i Vašim rodinám přejí kněží P. Milan Vavro
a P. Petr Mareček

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Takové přání téměř bezmyšlenkovitě přijímáme a často
i vyslovujeme před blížícími se vánočními svátky. Jak
však pravil klasik „Co je štěstí? Muška jenom zlatá, jež
v síti třpytí se…“ A jak si představujeme veselost, to
nám dosvědčují četné policejní hlídky v předvečer
vánoc, když kontrolují obsah alkoholu v krvi řidičů
pomocí testerů. Někde v nitru tušíme, že by to tak být
nemělo. To bychom si přece tak snaživě nepřáli každý
rok ono „Šťastné a veselé“, kdybychom museli čekat na
štěstí jako na vzácnou výjimku potvrzující pravidlo a
veselost si museli navozovat zvýšenými dávkami něčeho
ostřejšího.
Štěstí, radost a z toho plynoucí veselí, jsou nám naopak
nabídnuty jako dar. Nevěříte? Jen si uvědomme, kdy je
člověk nejšťastnější… Kdysi jsme se o tom bavili
s dětmi na náboženství. Ony začaly na otázku, co by
potřebovaly ke štěstí, uvažovat o bohatství, velkém
domě, luxusních autech a výkonných počítačích. Až mi
zatrnulo, jak lehce přejímají to, co kolem sebe slyší mezi
kamarády a někdy i v rodinách. Doufám, že nám
dospělým už dávno došlo, že v tom štěstí není. Šťastně
se cítíme, když kolem sebe máme dobré vztahy, když se
cítíme spokojeni ve své rodině i v širší společnosti, když
zakoušíme podporu, když můžeme druhým působit
radost a oni se v naší přítomnosti cítí bezpečně a dobře.
A vůbec nejlépe je, když si můžeme být jisti láskou
nejbližších, i když něco pokazíme a něčím se proviníme.
Takovou nepodmíněnou lásku jsme možná zakoušeli
jako malé děti.
Vánoce jsou svátky, kdy se snažíme důkazy takové lásky
druhým podat a sami jí chceme být ujištěni. Snad proto
sháníme dárky, připravujeme dobré jídlo, uklízíme
domovy, abychom druhým ukázali, jak mnoho je máme
rádi, jak si jich vážíme, jak stojíme o to, aby naše vztahy
nic nerušilo. To, po čem toužíme, je však ničím
nepodmíněná, odměnu si nežádající a odpouštějící láska.
Takovou nám nabízí Bůh. Přišel do tohoto světa jako
Ježíš narozený v Betlémě. Přišel jako dítě a i nás takto
přijal za své děti. I nás zve, abychom se otevřeli jeho
přijetí. „Těm pak, kteří ho přijali a věří v něj, dal moc
stát se Božími dětmi,“ čteme v Janově evangeliu (1,12).
Oslavujme tedy o Vánocích Kristovo narození a oslavme
společně dar Boží lásky.
Za sbor Českobratrské církve evangelické
farářka Jarmila Řezníčková.

Zprávičky ze školky
Naše mateřská škola má zpracovaný nový Školní
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem
„Objevujeme svět kolem nás“ s integrovanými bloky:
1. Já, moje rodina, kamarádi a ostatní lidé
2. Poznáváme naši krásnou Zemi
3. Chráníme své zdraví
Tento vzdělávací program je vypracovaný dle
požadavků
Rámcového
vzdělávacího
programu
předškolního vzdělávání.

V září jsme začali tématem prvního bloku: Hola, hola,
školka volá. U nových dětí byla ze všeho nejdůležitější
adaptace na nové prostředí, nové kamarády, odloučení
od rodičů a také na režim školky, který je zcela odlišný
od režimu doma. Pro malé děti je to zpočátku velký
problém, proto upřednostňujeme u nových dětí postupné
zvykání si na školku a to nejdříve docházkou jen na
kratší dobu, později do oběda a postupně přejít na
celodenní pobyt.
Během celého podzimu jsme ve školce zažili spoustu
hezkých aktivit:
- Předškoláci si vyzkoušeli ve vyškovském bazénu
předplavecký výcvik.
- Na „Hračkový“ a „Plyšákový den“ si děti přinesly
oblíbenou hračku či plyšáka do školky.
- Navštívili jsme „Výstavu ovoce a zeleniny“ našich
zahrádkářů v KD Heršpicích.
- Do školy přijelo Mobilní planetárium s pohádkou o
vesmíru.
- Maňáskové divadlo Sluníčko přivezlo pohádky
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „O třech
prasátkách“ a „O Koblížkovi“.
- Divadélko Kozlík zahrálo se svými marionetami
úžasnou pohádku „Jak šel Kozlík do světa“.
- Logopedka ze Speciálně pedagogického centra
z Vyškova provedla depistáž u dětí, aby zjistila
řečové obtíže, poskytla rodičům poradenství a
některé děti doporučila do stálé péče specialisty:
logopeda.
- Předškoláci si vyjeli do Slavkova na „Výstavu
drobného zvířectva“.
V těchto dnech se ve školce připravujeme na Vánoce.
Pilně nacvičujeme vánoční pohádku, učíme se nové
básničky a zpíváme koledy. Také budeme vyrábět
přáníčka a dárečky na jarmark i pro potěšení.
Kouzelné vánoční svátky přejí děti a učitelky MŠ:
Bc. Jana Tesaříková, Bc. Jitka Kopecká a
Růžena Kyselková

Noviny ze školních lavic
Základní škola v Heršpicích opět ožila. Do školních
lavic v září usedlo 20 děvčat a chlapců, na které se jejich
paní učitelky moc těšily. Mimo školních povinností pro
ně denně připravují výuku formou logických her a
soutěží.
Naši výuku jsme rozšířili o projektové učení, které se
prolíná celým školním rokem. Každý měsíc se žáci
věnují společné činnosti. Projekt pod názvem: „Den, jak
má být“, jsme zahájili v září tréninkem našich smyslů,
ochutnávkou různých druhů ovoce a zeleniny, které
sklízíme na podzim v našich zahradách a sadech. Měsíc
říjen se nesl v duchu dýňového tvoření, her a poznávání
tradic jiných zemí, v listopadu si děti užily bramborový
den spojený s drakiádou. Prosinec jsme otevřeli
čertovským rarašením s Mikulášskou nadílkou a závěr
roku koledováním s besídkou u vánočního stromečku.
Velkým zážitkem pro děti naší školy se stala návštěva
rádia Petrov. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli
moderování předpovědi počasí, hudebního kanálu nebo
zpravodajství, jehož úryvky jste mohli slyšet přímo v
živém vysílání rádia. Role moderátorů se všem velmi
líbila. Domů si děti kromě zážitků odnesly spoustu
pěkných dárků.
Také mobilní planetárium přímo ve třídě přineslo
dětem mnoho nových a zajímavých poznatků v oblasti
poznávání vesmíru. Dozvěděly se např. proč se na Zemi
střídá den a noc, jak se jmenují fáze Měsíce, jak se
jmenují nejznámější souhvězdí nebo proč ve městě
nemůžeme pozorovat hvězdy.
Snažíme se, aby škola pro naše děti byla zajímavá a
přinášela jim mnoho nových poznatků, zkušeností a
dovedností. A jako všichni žáci školy mají při našich
aktivitách šťastné jiskřičky v očích a úsměv plný radosti,
tak i my Vám přejeme po celý rok 2018 jiskru v očích a
na tváři radostný úsměv.
Za kolektiv zaměstnanců
Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

Naše obec přivítala jedenáct občánků
V letošním roce Heršpice přivítaly 11 nových občánků 9 holčiček a 2 chlapce. Pro srovnání, v roce minulém
bylo přivítáno 8 holčiček a 4 chlapci. Vítání občánků
proběhlo 5. listopadu v přísálí kulturního domu a nové
občánky přivítal pan starosta Jiří Ziegler. Programem
provázel Zdeněk Janík. Na přípravě akce se podíleli
členové kulturně-školské komise a zaměstnanci
obecního úřadu.
Všichni, kdo přijali pozvání k této události, si poslechli
hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy
Františka France ve Slavkově u Brna připravené pod
vedením paní učitelky Vítězslavy Šujanové a pana

učitele Ladislava Maňáska. V rámci kulturního
programu také vystoupili s pásmem básní a písniček žáci
základní školy v Heršpicích pod vedením paní ředitelky
Mgr. Hany Plaché.
Každý z občánků dostal od obce malý dárek – plyšovou
hračku, knížku a pamětní list, maminky si odnesly
kytičku. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy obce
Heršpice a slavnostní akt byl završen společnou
fotografií občánků, rodičů a zástupců obce. Fotografie z
této významné události jsou vyvěšeny ve fotogalerii na
webových stránkách obce.
5. listopadu 2017 byli přivítáni:
Magdaléna Maláčová,
Nina Stanislavová,
Bonifác Martének,
Karolína Karbulová,
Kateřina Karbulová,
Nella Dvořáková,
Barbora Malinová,
Monika Zimlová,
Adéla Šmerdová,
Václav Salač,
Amálie Masaříková,

Heršpice 8
Heršpice 122
Heršpice 336
Heršpice138
Heršpice 138
Heršpice 283
Heršpice 312
Heršpice 71
Heršpice 4
Heršpice 341
Heršpice 255

Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D.
zastupitel
předseda kulturně-školské komise

Zahrádkáři
Blížící se konec kalendářního roku nás nutí nejen
k bilancování uplynulého období, ale také k zamyšlení,
jaký byl ten uplynulý rok a co bychom si přáli od roku
příštího. Z pohledu zahrádkáře a pěstitele bychom si
přáli, aby bylo krásné počasí, dostatek vláhy, aby nás
netrápily jarní mrazíky, a aby se nám urodilo co nejvíce
krásného, zdravého a chutného ovoce. Ne vždy se nám
naše přání splní. V letošním roce nám počasí příliš
nepřálo, jarní mrazíky a následné sucho nepříznivě
ovlivnily úrodu ovoce a zeleniny v našem regionu.
Přesto naši zahrádkáři nelenili a pracovali po celý rok. A
to nejen na svých pozemcích, ale i v oblasti kultury,
vzdělávání a cestování.
Náš pracovní kalendář jsme odstartovali již v lednu
přednáškou na téma: „Podzimní příroda severozápadu
USA“. V únoru jsme měli členskou schůzi, na které jsme
si připomněli 50 let od založení zahrádkářského spolku
v Heršpicích. V březnu jsme navštívili keramickou dílnu
v Tučapech a seznámili se s výrobou keramiky. V dubnu
jsme měli komentovanou prohlídku zahrady u Ing. Petra
Hanzelky a vyslechli jsme přednášku o pěstování a
ošetřování cibulovin. V květnu jsme si vyjeli na zájezd
do Lán, Garden parku a Prahy. Zájezd nepříznivě
ovlivnilo počasí, byla zima a pršelo. V červnu už nám
počasí přálo více a mohli jsme si lépe užít další výlet,
tentokrát do rakouského Semmeringu a Vídně. Koncem
června jsme se podíleli na dětském dnu. V září jsme opět
měli možnost navštívit zahradu našeho člena Ing. Petra
Hanzelky a poslechnout si odborný komentář
k pěstování a ošetřování skalniček, bylin a trvalek. Po
celý rok jsme pečovali o bylinkovou náves, což je náš
dobrovolný závazek.
A koncem září nastalo pro nás velmi důležité období,
přiblížil se termín naší výstavy. Již dávno předtím jsme
se rozhodli, že výstavu obohatíme o nástroje, nářadí a
různé pomůcky, které v minulosti používali naši předci.
A tak po Heršpicích opět jezdily trakaře, žebřináček,
staré kočárky, převážely se šicí stroje, kolíbky, pluhy a
různé nářadí a nástroje, které se dříve v domácnostech,
na zahradách a na polích používaly. Zahrádkáři a
pěstitelé přinášeli svoje výpěstky a šikovné ruce našich
zahrádkářů a zahrádkářek vytvořili dílo, na které jsme
právem pyšní. Naše expozice se líbila, o čemž svědčí
pochvalná slova našich hostů napsaná v kronice.
Touto výstavou jsme chtěli vzdát hold našim předkům,
kteří nás naučili poctivě pracovat a žít. K poctivé práci
přikládá každý pěstitel i kus svého srdce, proto bylo na
výstavě mnoho srdcí a srdíček, různého zdobení a
různých velikostí – jedno mají společné – lásku člověka
k půdě, k práci a k sobě navzájem.

Výstavu navštívilo o víkendu 383 návštěvníků a
v pondělí se přišlo podívat 78 dětí z Heršpic a Kobeřic.
Bylo zajímavé, že i děti tato výstava zaujala a pozorně
naslouchaly výkladu. Mohly si nejen prohlédnout
historické „kousky“, ale na většinu z nich si mohly
i sáhnout. Výstava byla po všech stránkách pro nás
úspěšná a je to velká výzva do další naší činnosti. Na
závěr zahrádkářského roku jsme měli, v pořadí již třetí
posezení s Cimbálovou muzikou z Milotic. Náš spolek
se stále početně rozrůstá a v současné době má 50 členů,
z toho 44 žen a 6 mužů. Nebyly to jen úspěchy a vše
dobré, co nás v tomto roce potkalo. V červnu nás náhle
opustila naše obětavá členka a pokladní Alenka
Dvořáková. Moc nám chybí a stále na ni vzpomínáme.
Blíží se Vánoce a konec kalendářního roku. Popřejme si
navzájem pokojné Vánoce, dobré zdraví, lásku bližních,
velký kus tolerance a příznivý nejen zahrádkářský rok
2018.
V Heršpicích 22. listopadu 2017
Jitka Novotná

Vážení sportovní přátelé,
rád bych Vás informoval o událostech v TJ Heršpice a v
oddílu kopané v roce 2017. TJ uspořádala či
spolupracovala na řadě kulturních akcí.
Začátek roku odstartoval tradiční ostatkový průvod
masek v doprovodu cimbálové muziky. Následoval
dětský maškarní ples s živou hudbou a zábavnými úkoly,
jak pro děti, tak pro dospělé. Tradičně bohatá tombola
potěšila naše nejmladší. Před fotbalovou sezónou jsme
ještě zvládli sběr železného šrotu. V sobotu před prvním
májem se nám opět povedlo upálit několik čarodějnic.
Před koncem školního roku jsme ve spolupráci se všemi
zájmovými spolky v obci, včetně obce samotné,
uspořádali dětský sportovní den. Koncem září jsme
uspořádali tradiční krojované hody, poskytli jsme
dokonalé zázemí pro stárky a chasu. Všichni jsme si
hody náležitě užili!
V příštím roce budeme pokračovat v našich aktivitách,
abychom v obci nadále podporovali veřejné dění a
především tradice. Rádi přivítáme nadšence z naší obce,
kteří by se chtěli podílet na plánování a realizaci našich
akcích.
V září jsme založili nový kroužek pro děti se zaměřením
na míčové hry. Přihlásilo se přes třicet chlapců a dívek
ve věku pět až deset let. O děti se stará celkem 6 trenérů.
Tréninky probíhají v úterý a pátek a zaměřují se na
koordinaci pohybu a hru s míčem. Na úterních trénincích
děti rozvíjí své míčové dovednosti za pomocí dolních
končetin, v pátek pak při tréninku hry s míčem používají
zejména horní končetiny. Rádi bychom vychovali další
heršpickou generaci, která se bude věnovat sportu a
naváže na tradiční heršpický fotbal nebo vytvoří základy
pro basketbalový či volejbalový tým.

Další naší novinkou v tělovýchovné jednotě je
překvapivě úspěšný oddíl stolního tenisu. Tým se
rozšířil na devět stále hrajících registrovaných členů.
Pod vedením kapitána Stanislava Berana hrají okresní
soutěž, aktuálně jsou na krásném pátém místě. Přijďte se
na nás podívat každou středu na trénink. V sobotu nebo
neděli se hrají soutěžní utkání, termíny jsou pravidelně

vyvěšovány na nástěnce a těšíme se na Vaši podporu!
Výsledky je možné průběžně sledovat na internetových
stránkách https://stis.ping-pong.cz/.
Do jarní části fotbalové sezóny 2016/2017 se nám
podařil vybudovat zavlažovací systém na fotbalovém
hřišti. Tým pod vedením trenéra Jiřího Maláče zakončil
sezónu na slušném 11. místě. Do nové sezóny
2017/2018 jsme vykročili s několika posilami. Do klubu
přišli Josef Anovčin, Petr Bureš, Martin Svoboda, Matěj
Severa, navrátilec David Hromada a během podzimu
také Bronislav Trávniček. Fotbalový klub se také
přihlásil do okresního poháru, kde jsme slavili výhru v
obou odehraných zápasech. V osmifinále jsme vyřadili
okresní týmy Hodějice a ve čtvrtfinále tým Drnovic. Na
jaře se odehraje semifinálové utkání, které se uskuteční
opět na heršpickém stadionu. Zastaví nás někdo?
Podzimní část sezóny jsme zakončili na slušném 7.
místě. Navíc máme jedno utkání k dobru. Kvůli
nepříznivému počasí se nekonalo tradiční derby s
Nížkovicemi a to nás zastavilo před plánovaným
vítězstvím. Výsledkově se dá podzim hodnotit pozitivně,
ale poslední zápasy se bohužel nevydařily. Je potřeba se
tréninkově sehrát s novými posilami.
Závěrem bychom chtěli informovat o valné hromadě,
která se uskuteční dne 10. 2. 2018 od 16:00 v kulturním
domě. Přejeme Vám všem hezké Vánoce a v novém roce
2018 hodně zdraví, štěstí a sportovních zážitků.
Brigáda: instalace zavlažovaní

Honební společenstvo Heršpice informuje
Honební společenstvo Heršpice je právnickou osobou
založenou vlastníky honebních pozemků podle zákona o
myslivosti č. 449/2001 Sb. Honební společenstvo užívá
honitbu Heršpice na vlastní účet, tzn., že ji nepronajímá,
ale výkon práva myslivosti je v naší společenstevní
honitbě zajišťován prostřednictvím držitelů povolenek.
Hlavní náplní je především péče o zvěř a její prostředí,
v období nouze se zvěř řádně přikrmuje, chrání a na
druhou stranu také ve stanovené době v přiměřené míře
loví, aby její počet byl v rovnováze s prostředím.

Pro pozorování a lov zvěře slouží myslivecké posedy,
pro přikrmování zase zásypy a krmelce. Také
provozujeme několik umělých napajedel, do kterých
dovážíme od jara do podzimu pravidelně vodu.
Pro vylepšení krytových a potravních podmínek jsme
zaseli na dvou zvěřních políčkách směsku ovsa,
ječmene, hrachu a kukuřice. Tyto políčka nesklízíme, ale
necháváme k dispozici zvěři. Už ke konci žní, kdy zmizí
během krátké doby většina zemědělských porostů,
musíme myslet především na drobnou zvěř a zasypat do
zásypů plevy s obilím. Do podzimu je nezbytné zajistit
dostatečné množství jadrného krmiva a pravidelně
rozvážet po polích krmnou řepu. Nadcházející zima
bude především ve znamení pravidelných návštěv
zásypů a krmelců, kde najde potravu nejen zvěř, ale i
množství přezimujících ptáků.
V dubnu, kdy začíná nový myslivecký rok, tak jako už
několik let po sobě provádíme úklid a sběr odpadu všeho
druhu, který zanechají v přírodě naši nepořádní
spoluobčané.
Myslivci se spolu s dalšími spolky podílejí na dětském
dni pořádaném obcí Heršpice.
Se stavem naší krajiny nejsme spokojení, a proto na
vhodných pozemcích se souhlasem jejich majitelů
vysazujeme každoročně na jaře i na podzim desítky
nových stromů a keřů, kdy prospěch z těchto nově

vysázených alejí budou mít nejen divoká zvířata, ale
například i včely. Také procházka po polní cestě
lemované stromovou alejí je příjemnější než cesta
v polích bez kousku zeleně. V letošním suchém létě
jsme museli nové, ale i dříve vysázené stromy několikrát
zalévat, aby byly ztráty co nejmenší. Odměnou pro
myslivce je nejen radost z odrůstajících stromů, ale také
pochopení části veřejnosti, že myslivost není jen lov, ale
především aktivní ochrana přírody a krajiny.
Starosta Honebního společenstva Heršpice, děkuje všem
aktivním myslivcům a příznivcům myslivosti za
odvedenou práci pro myslivost a přírodu v našem okolí.
Ing. Miroslav Zavadil, starosta Honebního
společenstva
Ing. Jaromír Kamínek, myslivecký hospodář

školky nebo Muzikohrátky – muzikoterapii pro děti a
rodiče. Pro ty starší ještě nabízíme šachový kroužek
nebo vaření. Schází se u nás také v rámci svépomocné
skupiny rodiče vícerčat, kteří zde mohou sdílet své
zkušenosti a problémy při výchově svých potomků.
Speciálně rodičům je věnováno Efektivní cvičení či
LineDance. Naší snahou je, aby aktivity směřovaly
k propojování místní komunity – do čtenářského
kroužku například dochází místní seniorky, které dětem
předčítají či jim vypráví o tradicích v naší obci. Tyto
seniorky také vedou pro děti kroužek vaření.
Kromě těchto pravidelných aktivit organizuje CE
každoročně jarní a podzimní burzu dětského oblečení a
hraček, pasování prvňáčků, uspávání broučků či
předvánoční jarmark. Realizace těchto všech aktivit by
však nebyla možná bez pomoci dobrovolníků - lektorů
volnočasových aktivit a místních seniorů, a bez laskavé
podpory obce Heršpice. Všem těmto patří tedy velký
dík!!
Pokud se o nás chcete dozvědět více nebo se k nám
přidat, navštivte stránky www.ententyky.eu.
Za tým CE Lucie Štefánková

Rok 2017 v hasičském sboru Heršpice

Hrajeme s rodinou – pojďte hrát s námi!
Centrum Ententyky, z.s. nabídlo v letošním roce celou
řadu nových aktivit pro děti a rodiče, ve kterých budeme
pokračovat i v roce nadcházejícím. Mezi nejoblíbenější
aktivity patří Elektrohrátky – elektrotechnický kroužek
s využitím stavebnice Boffin a minirobotů ozobotů,
jehož vedoucím je mezi dětmi velmi oblíbený Adam
Dvořák. Tento kroužek jsme pro velký počet zájemců
museli rozdělit na dvě věkové kategorie. Dále nabízíme
čtenářský kroužek – Knížkohrátky, kde nejen čteme, ale
také hrajeme různé hry zaměřené na podporu čtenářské
gramotnosti. Pro pohybový rozvoj dětí nabízíme aktivity
v místní tělocvičně, opět rozdělené na dvě skupiny dle
věku dítěte. Ti nejmenší u nás mohou navštěvovat také
kroužek Zpívánky pro batolata, Angličtinu pro děti a
rodiče na RD, aktivitu s názvem Příprava na nástup do

Opět se nám přiblížili Vánoce, proto bych se spolu
s Vámi ráda ohlédla za rokem 2017, který se chýlí ke
svému konci. Mladí hasiči se pod dozorem vedoucích
Kristýny, Honzy a Jitky stále zdokonalují v uzlování a
požárních útocích, nabyté znalosti orientace mapy,
mapové značky, hasicí prostředky uplatňují na branných
závodech. Stále jsme zapojeni do hry Plamen a
Vyškovského soptíka. V září jsme prošli pohádkovým
lesem, v říjnu jsme pouštěli draky nad Heršpicemi,
v listopadu jsme opět strávili noc v tělocvičně s hrami,
cvičením a dobrou zábavou. Jsme rádi, že jsme mezi
námi mohli přivítat nové mladé hasiče, kteří posílili naše
řady a hasičina je baví. Jestli tě hasičina taky baví, přijď
se mezi nás podívat i ty, trénujeme každý čtvrtek od 1718:30 v tělocvičně KD nebo za příznivého počasí
v Hejtmánkové zahradě. Budeme se těšit na všechny. Na
závěr bych ráda poděkovala za podporu panu starostovi,
členům zastupitelstva i zaměstnancům obecního úřadu.
Velký dík patří i rodičům a členům sdružení. Za SDH
Heršpice Vám přeji poklidné Vánoce a Šťastný nový rok
2018.
Za SDH Heršpice, Olga Dopitová

Loutkové divadlo Dřeváček
Možná víte, možná nevíte, v Heršpicích vzniklo
amatérské loutkové divadlo. Poprvé jsme se setkali
v prosinci 2016 a od té doby se nám podařilo stihnout
spoustu věcí. Pan Olšanský, který s nápadem na založení
divadla přišel, postavil a namaloval krásnou scénu a
vyřezal loutky a už jsme odehráli i prvních pár
vystoupení.
Jako první hru jsme si vybrali docela velké sousto –
klasickou hru na motivy básně Karla Havlíčka
Borovského s názvem Král Lávra. Hra je ve verších a je
určená spíše pro větší děti a dospěláky. Hru jsme
secvičili v sestavě 7 herců a měli jsme i dva šikovné
muzikanty.

Pokud jste, zvědaví o čem pohádka bude, přijďte se také
podívat.
Máte-li chuť se aktivně účastnit fungování spolku, rádi
uvítáme další loutkoherce, kteří jsou připravení věnovat
čas a srdce zkoušení a hraní. Můžete se přihlásit na
některém z našich vystoupení, nebo na kontakt, který
najdete na našich stránkách: http://loutkove-divadlodrevacek.webnode.cz
Pokud máte raději Facebook můžete nám napsat i na
naše FB stránky: Loutkové divadlo Dřeváček.
Těšíme se na Vás na některém z našich vystoupení.
Ochotníci z Loutkového divadla Dřeváček

Tady je foto z našeho prvního vystoupení:

OZNÁMENÍ CENY STOČNÉHO

Od našeho prvního vystoupení na zdejší evangelické
faře, jsme zatím s touto hrou vystoupili ještě třikrát.
Dvakrát ve Slavkově a ještě jednou v Heršpicích.
Nyní už pilně nacvičuje další inscenaci. V trochu jiné
sestavě a určenou pro malé diváky. Pohádka má název
Začarované prase a je zcela původní (autorem je pan
Olšanský). Doufáme, že se u ní budou děti i dospělí
bavit stejně dobře jako my u nacvičování. Máme krásné
nové loutky i novou scénu a už plánujeme první
vystoupení.

Ligary, dobrovolný svazek obcí, oznamuje, v souladu s
ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterou Se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích a podmínkách z Operačního
programu Životního prostředí včetně spolufinancování
ze SFŽP a státního rozpočtu České republiky,
cenu stočného s účinností od 1. ledna 2018
Cena bez DPH

Cena včetně 15 % DPH

34,95 Kč/m3

40,19 Kč/m3

Spotřeba k 31. 12. 2017 bude v souladu se zákonem a
odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z
denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má
také možnost stav vodoměru k 31.12.2017 nahlásit.
Z důvodů nutností okamžitého zpracování tak však musí
učinit nejpozději do 10. ledna 2018, a to prostřednictvím
e-mailem – ouherspice@politavi.cz nebo osobně na
adrese OÚ Heršpice, Heršpice 91. Podmínkou pro přijetí
a následné zpracování Samoodečtu vodoměru je
vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM
(odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo
faktuře a datum odečtu 31. 12. 2017. Odečty zadané bez
uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2017
nebudou zpracovány.

ZÁCHODOVÁ MÍSA NENÍ ČERNÁ DÍRA
Vážení odběratelé,
svazek Ligary provozuje ČOV Hodějice a stokovou síť
v pěti obcích od srpna 2015. V provozu se bohužel
setkáváme s odběrateli, kteří se domnívají, že do dřezu
či záchodové mísy mohou nalít, vhodit a spláchnou
všechno. „Přece si to platím, tak co.“
Na čistírnu doputují zubní kartáčky vatové tyčinky apod.
Největší problémy pro provoz jsou vlhčené ubrousky a
tuky. Vícevrstvé ubrousky se nerozpadnou a způsobují
poruchy čerpadel. Tuk vylitý do záchodu se ochladí a v
kanálech vzniknou hrudky. Ty na sebe postupně nabalují
další příměsi, až vznikne tuková kra takových rozměrů,
že dojde k úplnému ucpání kanalizace. Tukem se obalují
sondy, ovládající chod čerpadel, které následkem tohoto
stavu čerpadlo odstaví.
Provozovatel musí provést čištění kanalizace tlakovým
vozem a v nejhorším případě musejí být ztuhlé tuky
odstraněny mechanicky. To vše zvyšuje náklady na
odstraňování závad a provoz celé vodohospodářské
infrastruktury.
Svazek, jako provozovatel, se také potýká s černými
odběrateli. Černý odběratel je ten co vypouští odpadní
vody do kanalizace a za likvidaci neplatí. V nejbližších
dnech a týdnech budou černí odběratelé vyzvání
k dodatečnému uzavření smlouvy a provedení úhrady za
likvidaci, nebo budou odpojeni. Majitelé nemovitostí,
kteří likvidují odpadní vody jiným způsobem než
napojením na kanalizaci zaústěnou na ČOV, jsou
povinni kontrolnímu úřadu prokázat, jak likvidují
odpadní vody, a to za dva roky zpětně.
Proto doporučuji používat věci k tomu, k čemu jsou
určeny, černou díru nechat ve vzdáleném vesmíru a
nebýt černým odběratelem.
Radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí,
osobní spokojenosti a úspěchu v novém roce přeje
Za vedení Ligary a zaměstnance, Jiří Ziegler, předseda

Tuk odstraněný z jedné čerpací stanice

Obyvatelé Vyškovska patří mezi nejlepší
v třídění odpadů
Společnost Respono, regionální lídr v zodpovědném
nakládání s odpady, vytřídila v letošním roce mimo
jiné 1252 tun papíru a 1258 tun plastu. Díky takto
vysokým číslům, která mají na svědomí zejména
zodpovědní obyvatelé Vyškovska, se tento region
pravidelně umisťuje na předních místech ve třídění
odpadů.
„Naším dlouhodobým cílem je udržovat kraj čistý a bez
černých skládek. Proto se snažíme vycházet našim
občanům maximálně vstříc a motivovat je ke třídění
odpadu. Pokud si občané nejsou jisti správným tříděním,
mohou k nám přivézt jakýkoliv odpad a kvalifikovaní
pracovníci se o něj postarají,“ říká Ing. Ivo Bárek,
předseda představenstva společnosti Respono, a dodává:
„Z veškerého odpadu pak vytřídíme maximum komodit,
které dále posíláme ke zpracování a následné recyklaci,
ať už se jedná o sklo, PET láhve, tvrdé plasty, nápojové
kartony a v neposlední řadě papír a elektrozařízení, které
kompletně rozebereme.“
Znalost regionu je pro rozvoj klíčová
Vzhledem k tomu, že společnost Respono je ryze
regionální firmou, snaží se především o rozvoj v rámci
tohoto regionu. „Naše společnost zná perfektně
problematiku svého okolí. Vždyť naši pracovníci a
klienti jsou často sousedé, kteří žijí ve stejné ulici či
obci. Právě díky tomu máme na rozdíl od velkých
nadnárodních firem silnou motivaci, aby zisk zůstával
„doma“ a byl plně využit ke spokojenosti místních
obyvatel,“ vysvětluje Ing. Ivo Bárek.
Stálé ceny a lepší služby
Vygenerovaný zisk využívá společnost Respono nejen k
udržitelnosti cen za své služby, které jsou stálé již
několik let, ale především investuje do kvality a
rozšiřování sortimentu. Vedle pořízení nové svozové
techniky tak například od podzimu 2017 zavedla v rámci
své činnosti nový informační systém, který umožňuje
informovat v reálném čase o stavu separace, množství a
ceně odpadu.
Nová etapa skládky, kompostárna a další novinky
Také v následujícím roce má Respono v plánu další
investice do rozvoje. „V roce 2018 plánujeme pořídit
nové kontejnery či další moderní svozovou techniku.
Chceme zefektivnit provoz vozidel díky vyspělejšímu
GPS vybavení, optimalizovat svozové trasy obcí a
komerčních klientů a v neposlední řadě chystáme
výstavbu kompostárny na tělese skládky, abychom
umožnili občanům a firmám likvidaci organického
odpadu za přijatelnou cenu a zároveň odběr kompostu
zdarma,“ vyjmenovává plány v následujícím období Ing.
Milan Černošek, manažer představenstva pro řízení a

rozvoj ze společnosti Respono, a doplňuje závěrem:
„Věřím, že díky spolupráci s obyvateli našeho regionu
budou tyto změny úspěšné a zkvalitnění služeb povede k
ještě větší spokojenosti nás všech.“

Harmonogram vývozu odpadu v novém roce:
1. týden
Pondělí 1. 1. 2018 - nebudou probíhat vývozy
odpadu
Úterý 2. 1. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z
1. 1. 2018
Sběrné dvory budou 30. 12. 2017 a 1. 1. 2018 pro
veřejnost uzavřeny.
Odpady bude možné na sběrné dvory odevzdat
v následujících dnech. Více informací je možné
získat na webových stránkách RESPONO.
O firmě Respono: RESPONO, a.s. je regionální
společnost, která svými zkušenostmi a kompetentností
zaručuje zodpovědné nakládání s odpady v souladu
s platnými legislativními předpisy jak České republiky,
tak Evropské unie. Svým zákazníkům poskytuje kvalitní
služby a rozvíjí dobrou spolupráci na základě
přátelského jednání. Kvalitou a rozsahem služeb patří k
významným a perspektivním společnostem v regionu
okresů Vyškov, Prostějov, Brno – venkov a Blansko.
Společnost byla založena v roce 1993. Je akciovou
společností 88 obcí a měst - akcionářů okresu Vyškov a
části okresu Prostějov.
Hezké a klidné svátky vánoční přejí,
Ing.Ivo Bárek, předseda představenstva
Ing.Milan Černošek, manažer a.s. pro řízení a rozvoj

Činnost mikroregionu Ždánický les
a Politaví v roce 2017
Mikroregion Ždánický les a Politaví je dobrovolný
svazek obcí sdružující celkem 27 obcí a měst zejména
z oblasti Slavkovska, ale částečně také z Bučovicka a
Kyjovska. Tento mikroregion byl založen již v roce
1995 za účelem ochrany a prosazování společných
zájmů členských obcí, nicméně až od poloviny roku
2016 zde začal fungovat profesionální aparát kanceláře
mikroregionu, takzvané Centrum společných služeb.
V regionální kanceláři jsou zaměstnáni dva pracovníci,
kteří poskytují administrativní a dotační servis členským

obcím. Hlavní náplní je kromě odborného poradenství
v oblasti veřejné správy také podpora obcí při zadávání
veřejných zakázek, projektové poradenství, či realizace
společných projektů celého mikroregionu. Mezi dva
nejvýznamnější společné projekty patří: Prevence vzniku
biologicky rozložitelných odpadů v DSO Ždánický les a
Politaví (pořízení domácích kompostérů) a Rozšíření
varovného protipovodňového systému v obcích DSO
Ždánický les a Politaví oba s celkovými náklady přes 15
mil. Kč, přičemž získaná dotace z Operačního programu
Životní prostředí činí přes 12 mil. Kč.
Jednotlivým členským obcím pak pracovníci centra
pomáhají s přípravou individuálních žádostí o dotace,
zejména z rozpočtu Jihomoravského kraje a z národních
zdrojů. Celkem bylo v roce 2017 takto podáno 27
projektů s celkovými náklady 12 863 716 Kč, z nich
bylo doposud podpořeno 21 projektů a celková výše
získané dotace činí 6 487 000 Kč. Činnost centra však
může využívat i široká veřejnost, například při
konzultaci projektových záměrů v dotačním programu
„dešťovka“, či „kotlíková dotace“.
Kromě realizace projektů se kancelář soustředí i na
organizaci společných akcí v rámci mikroregionu,
protože právě ty podporují sounáležitost občanů a
kladný vztah k vlastnímu regionu. Před letními
prázdninami proběhlo v Otnicích finále 7. ročníku
turnaje základních škol regionu ve vybíjené O pohár
DSO Ždánický les a Politaví. Vítězem turnaje se již
potřetí v řadě stali žáci ZŠ Otnice, na druhém místě
skončila ZŠ Křenovice, na třetím místě ZŠ Slavkov,
Tyršova. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
množství věcných cen, které věnovaly členské obce a
města mikroregionu. Druhou společnou akcí, která již
tradičně probíhá na svátek sv. Václava, bylo závěrečné
vyhodnocení cykloturistické akce s názvem Za
poznáním regionu. Akce se konala ve Vážanech nad
Litavou, a kromě hudebního doprovodu country kapely
Savana si návštěvníci mohli užít vystoupení siláka,
ukázku halové krasojízdy, hru pétanque a další atrakce.
Účastníci sportovní akce, kteří posbírali všechna obecní
razítka do vlastní cykloprůkazky, obdrželi jak diplom,
tak drobné ceny. Spolu s razítky mohli obyvatelé
regionu zároveň „sbírat“ i správné odpovědi na soutěžní
otázky, které se pojily k jednotlivým obcím, zejména
k jejich historii, kultuře, či významné osobnosti. Letošní
cykloakce se zúčastnil rekordní počet cyklistů z celého
regionu, celkem 244 a soutěžní kartu vyplnilo 180
z nich.
Představitelé mikroregionu se budou těšit na další
společné akce v roce 2018.
Ing. Jana Tůmová
DSO Ždánický les a Politaví

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 Opustili nás:
Růžena Maláčová, Heršpice 27
Marie Slezáková, Heršpice 39
Alena Dvořáková, Heršpice 63
Ludmila Zieglerová, Heršpice 243
Zdeněk Ševčík, Heršpice 200
Radmila Láníčková, Heršpice 174

95 let
Kohoutková Jiřina, Heršpice 186
98 let
Ševčíková Emilie, Heršpice 165
Všem jubilantům gratulujeme.

Dožívají se
65 let
Miroslav Zavadil, Heršpice 215
Stanislav Uhlíř, Heršpice 31
Josef Horych, Heršpice 84
Josef Micka, Heršpice 124
Drahomíra Ševčíková, Heršpice 191
Hana Kučerová, Heršpice 147
Jitka Novotná, Heršpice 49
70 let
Jarmila Maláčová, Heršpice 57
Pavla Ševčíková, Heršpice 139
Marta Mašijová, Heršpice 59
Vítězslava Spáčilová, Heršpice 40
František Nevedel, Heršpice 223
Milan Hala, Heršpice 169
Jiří Kučera, Heršpice 147
Magdalena Magerová, Heršpice 35
Miroslav Zelený, Heršpice 136
75 let
Anna Novotná, Heršpice 128
Jan Jeřábek, Heršpice 12
Jarmila Švandová, Heršpice 45
Květoslava Hofírková, Heršpice 184
Helena Ševčíková, Heršpice 50
Marie Bedřichová, Heršpice 33
80 let
Zdeňka Ševčíková, Heršpice 201
Martin Šujan, Heršpice 83
Božena Chytilová, Heršpice 231
Jan Hofírek, Heršpice 184
85 let
Jaroslav Maláč, Heršpice 210
Růžena Pešková, Heršpice 198
Eva Zástřešková, Heršpice 220
90 let
Josefa Dunajová, Heršpice 197
Jiřina Melkesová, Heršpice 51
93 let
Marie Zelená, Heršpice 10
Jan Dunaj, Heršpice 22

Šťastné a veselé Vánoce plné radosti, klidu,
splněných přání, milých rodinných setkání a
kouzelných okamžiků Vám přeje

starosta Jiří Ziegler, zastupitelé a
zaměstnanci obecního úřadu

VELKÝ DĚTSKÝ DEN

HODY

ZAHRÁDKÁŘI

Výlet do rakouského Semmeringu a Vídně

VÝSTAVA

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ STAVBY

BENEFIČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE OSTRAVA

