HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj zastupitelstva obce Heršpice
číslo 2/2008

Slovo starosty
Váţení spoluobčané, nacházíme se opět na
sklonku dosud vládnoucího roku.
Letošní rok se nesl ve znamení magické osmičky
– ne vţdy byla osmička příznivě nakloněna
v historickém vývoji Československa. Pro obec
Heršpice letošní osmička je číslem tvůrčí práce
znamenající rozvoj.
Jako kaţdý rok, tak i letos zastupitelstvo schválilo
začátkem roku rozpočet, který předznamenal
pokračování započaté práce v předcházejícím
roce a stanovení nových cílů.
Prioritou letošního rozpočtu v investiční výstavbě
byl projekt na odstranění havarijního stavu
obecního rybníka Heršpice. Obec vyuţila druhé
výzvy Operačního programu Ţivotního prostředí
a poţádala o podporu pro tento projekt. Ţádost
byla úspěšná a dotace ve výši 10 359 tis. Kč
uznatelných nákladů činila 90%. Celkové náklady
na realizaci byly ve výši 11 672 tis. Kč. Bez
moţnosti čerpání dotace by obec nemohla,
tak rozsáhlý projekt realizovat. Nejen dotčené
orgány, ale také široká veřejnost se mohla
seznámit s tímto projektem na slavnostním
zahájení i ukončení v přítomnosti významných
osobností veřejného ţivota. Velmi příjemným
záţitkem byl jarní výlov, který provádělo
Myslivecké sdruţení Zlatý jelen Heršpice.
V jarních měsících zahájilo svou aktivitu MC
Ententyky na projektu „A mají si kde děti hrát?“,
v obecní zahradě za kulturním domem. Svojí
iniciativou a přesvědčením
získaly finanční
prostředky i ochotu občanů, sdruţení a sponzorů.
Ve spolupráci s obcí jako partnerem je vytvořeno
dílo slouţící všem generacím. Dobrá spolupráce
se projevila i při obnoveném vítání občánků, které
se uskutečnilo poprvé od roku 1990.
V plném proudu jsou projektu na heršpickou
křiţovatku – projektová dokumentace řeší
vybudování pruhu pro levé odbočení ze silnice
první třídy na komunikaci vedoucí do obce
Heršpice. Hlavním významem úpravy křiţovatky
je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu na této komunikaci. V současné době je
vydáno územní rozhodnutí a nato bude navazovat
stavební povolení. Důleţitý bude postoj vlastníků
pozemků, protoţe v případě nepřiměřených
nároků by nemohl být
odbočovací pruh
realizován.

Další důleţitou akcí byly stavební úpravy
v mateřské školy vyvolané nedostatečnou
kapacitou třídy. Úpravy byly realizovány
o prázdninách, aby nebyl narušen nový školní
rok. V podzimních měsících obec obdrţela
dotaci z JMK ve výši 200 tis. Kč na výměnu
oken. Obě akce při realizaci dosáhli částku ve
výši téměř 1 mil. Kč
Obecní úřad ve spolupráci s Jihomoravským
krajem pro Vás občany připravil nový způsob
informování o krizových situacích pomocí
moderního telekomunikačního kanálu – posílání
SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale
vţdy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám
budou přinášet i řadu dalších potřebných
informací z běţného ţivota naší obce. Pokud
máte zájem
dostávat informace např.
o hrozících povětrnostních vlivech, havarijních
stavech v dodávkách elektrické energie, plynu,
vody, o plánovaných přerušeních jejich
dodávek, je moţné se zaregistrovat.
Dalším důleţitým momentem pro obec je nový
Územní plán, který zastupitelstvo definitivně
schválí 17. prosince a umoţní, tak dynamický
rozvoj obce.
V letošním roce okolní obce zaloţily DSO
Ligary za účelem odkanalizování a vyčištění
odpadních vod. Bude to náročný projekt na
přípravu i na realizaci. Opět nejslabším místem
projektu budou vlastníci pozemku. Věřím, ţe u
tak důleţitého projektu dojde k dohodě.
Podzim roku 2008 nám přinesl i volby
do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu
Parlamentu ČR. Volby do senátu byly pro voliče
o to náročnější jelikoţ probíhaly ve dvou
po sobě jdoucích týdnech. Jsem rád,
ţe v Heršpicích nechávají rozhodování na
jiných, to dokazuje velmi dobrá volební účast
občanů při kaţdých volbách.
S blíţícím se koncem roku Vám chci popřát
klidné a ničím nerušené vánoční svátky a do
nového roku zejména zdraví, štěstí a úspěchu
při společné správě naší obce.
Jiří Ziegler, starosta

USNESENÍ OZ Heršpice č. 10 ze dne 27.2. 2008
Usnesení č. 10/01a
Zastupitelstvo
obce
rozpočtové opatření č. 8

Heršpice

schvaluje

Usnesení č. 10/01b
Zastupitelstvo
obce
rozpočtové opatření č. 9

Heršpice

schvaluje

Usnesení č. 10/02
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje návrh
rozpočtu na rok 2008; příjmy dle poloţek a výdaje
dle paragrafů
Usnesení č. 10/03
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje výsledek
inventarizace majetku k 31.12. 2007.
Usnesení č. 10/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere
zprávu výběrové komise na vědomí a schvaluje
uzavření kupní smlouvy s firmou RD BRIST s.r.o.,
Hrnčířská 888/11, 602 00 Brno, na pozemek
2
parc.č. 1170/4 o výměře 7 359 m v k.ú. Heršpice
2
a cenu ve výši 390,-Kč/ m .
Usnesení č. 10/05a
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje Záměr
výkupu pozemků parc.č. 1074/58, 1074/59,
1074/60, 1074/61, 1074/63, 1074/64, 596/1, 596/2
Usnesení č. 10/05b
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje Záměr
výkupu pozemků parc.č. 1111/70 v k.ú. Heršpice
Usnesení č. 10/06
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí
Ţdánický les a Politaví pro r. 2008 a schvaluje
příspěvek ve výši 10,-Kč/občana/rok.
.
Usnesení č. 10/07
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informace starosty.

USNESENÍ OZ Heršpice č. 11 ze dne 23.4. 2008
Usnesení č. 11/01
Zastupitelstvo
obce
rozpočtové opatření č. 1

Heršpice

schvaluje

Usnesení č. 11/02a
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje závěrečný
účet obce za r. 2007 bez výhrad
Usnesení č. 11/02b
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje účetní

závěrku k 31. 12. 2007 MŠ a ZŠ Heršpice, okr.
Vyškov, příspěvková organizace a hospodářský
výsledek ve výši -17 369,51Kč.
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
schvaluje
dorovnání ztráty ve výši 17 369,51Kč.
Usnesení č. 11/02c
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje plán
odpisů MŠ a ZŠ Heršpice, okr. Vyškov,
příspěvková organizace.
Usnesení č. 11/03
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 864
Usnesení č. 11/04
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo č. 8OST04-Z na
dodávku ozvučovacího systému
Usnesení č. 11/05
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
schvaluje
uzavření Smlouvy o vybudování technické
infrastruktury.
Usnesení č. 11/06
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
mezi obcemi Heršpice, Hodějice, Křiţanovice u
Bučovic a Níţkovice.
Usnesení č. 11/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
ţádosti pana Aloise Obdrţálka bere na vědomí
ukončení zemědělské činnosti v roce 2007
a zamítá ţádost o dodatek k nájemní smlouvě
ze dne 13.8. 2002.
Usnesení č. 11/08a
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
schvaluje
uzavření Kupní smlouvy na pozemek parc.č.
1074/58, 59, 60, 61, 63, 64, 596/1, 2
Usnesení č. 11/09
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
deleguje
zástupcem obce na řádnou valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., Brněnská 13 konanou dne 29.05. 2008
starostu obce Jiřího Zieglera, bytem Heršpice
243. Delegovaný zástupce je zmocněn
k hlasování a všem úkonům akcionáře dle
programu valné hromady a stanov a.s.
Usnesení č. 11/10
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
deleguje
zástupcem obce na řádnou valnou hromadu
společnosti RESPONO, a.s. se sídlem Vyškovměsto,
Cukrovarská
486/16,
konanou
22.05.2008 starostu obce Jiřího Zieglera, bytem
Heršpice 243. Delegovaný
zástupce je
zmocněn k hlasování a všem úkonům
akcionáře dle programu valné hromady a
stanov a.s.
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Usnesení č. 11/11
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje přijetí
dotace ve výši 23 000,-Kč od Ministerstva kultury
ČR
Usnesení č. 11/12
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje členy a
náhradníky hodnotící komise;
členové - ing. Miroslav Zavadil, p. Radim Jakubík,
p. Jiří Ziegler,
náhradníci – p. Bohumil Ševčík, p. František
Jeřábek, pí. Jarmila Šmerdová
Usnesení č. 11/13
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informace starosty o :
 účinnosti zákona č. 159/2006 Sb. o střetu
zájmu
 řešení zásobování obce pitnou vodou
 projektu „Zelená obec“, který umoţňuje
občanům ukládat vyřazená drobná
elektrozařízení do sběrného boxu
 moţnosti odevzdat nebezpečný odpad při
svozových dnech nebo vyuţít celoročně
sběrný dvůr ve Slavkově u Brna
 přípravě investiční akce „Obecní rybník
Heršpice-odstranění havarijního stavu“
 přípravě přemístění vysokotlaké regulační
stanice plynu
 pořádání
kulturní
akce
„Zasedání
inkvizičního soudu (pálení čarodějnic)“
v sobotu 26.4.LP 2008
 probíhající projekt „Obecní zahrada“
 údrţba veřejného prostranství
 prováděném školení poţární ochrany a
bezpečnosti práce pro zaměstnance
obecního úřadu a z tohoto důvodu se
nebude 2. května úřadovat

USNESENÍ Č. 12 ze dne 26.6. 2008
Usnesení č. 12/01
Zastupitelstvo obce Heršpice po
schvaluje rozpočtové opatření č. 2

projednání

Usnesení č. 12/02
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 1093/1
o výměře 540m2 a parc.č. 1093/21 o výměře
35m2 ve vlastnictví Obce Heršpice v k.ú. Heršpice
a cenu 100,-Kč/m2
Usnesení č. 12/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje záměr směny 1/8 pozemk parc.č. 541/2
o výměře 22m2 ve vlastnictví Obce Heršpice
v k.ú. Heršpice a cenu 100,-Kč/m2 za podmínky,
ţe ţadatelka předloţí doklad o vlastnictví ke
zbývajícím podílům výše uvedeného pozemku.

Usnesení č. 12/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy mandátní na
obstarání záleţitostí investora.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 12/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – zhotovení
projektové dokumentace. Zastupitelstvo obce
zplnomocňuje k podpisu smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 12/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí Heršpice, Hodějice,
Křiţanovice a Níţkovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 12/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Kupní smlouvy na pozemek
parc.č. 1111/70 o výměře 130m2 v k.ú.
Heršpice. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 12/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – zhotovení,
dodávka a montáţ mobiliáře dětského hřiště.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 12/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
bere na vědomí připomínky rodičům k jednání
PaedDr. Ilony Hrbáčkové ředitelky MŠ a ZŠ
Heršpice, příspěvkové organizace, okres
Vyškov a pověřuje starostu Jiřího Zieglera a
předsedkyni kulturně-školského výboru Mgr.
Janu Ševčíkovou k projednání připomínek
s vedením školy.
Usnesení č. 12/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
bere na vědomí informace starosty o :
 konání
valné
hromady
akciové
společnosti VaK Vyškov, a.s.
 konání
valné
hromady
akciové
společnosti RESPONO Vyškov, a.s.
 změně provozovatele vodovodu v obci
Hodějice a stavu vydatnosti zdrojů pitné
vody
 pozvání na 2. ročník soutěţního
festivalu folklorních souborů Dambořice
2008 ve dnech 4. aţ 6. června 2008
 o konání celostátní soutěţe v orbě koní
v obci Hodějice ve dnech 9. a 10. srpna
 přípravě investiční akce „Obecní rybník
Heršpice-odstranění havarijního stavu“
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probíhající projekt „Obecní zahrada“
údrţba veřejného prostranství

USNESENÍ OZ Heršpice č. 13 ze dne 1.8. 2008
Usnesení č. 13/01a
Zastupitelstvo obce Heršpice po
schvaluje rozpočtové opatření č. 3

projednání

Usnesení č. 13/02
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
zprávu hodnotící komise a schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo – „Obecní rybník Heršpiceodstranění havarijního stavu“ se zhotovitelem
Sdruţení firem WALER, spol. s r.o. se sídlem
Selská 61, 614 00 Brno
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 13/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – úpravy
prostor MŠ se zhotovitelem Miroslav Nedorostek,
se sídlem ul. Rudé armády 1306/104, 683 01
Rousínov-Slavíkovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 13/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Kupní smlouvy na pozemek
parc.č. 1093/21 o výměře 35m2 a parc.č. 1093/1
o výměře 540 m2 v k.ú. Heršpice. Zastupitelstvo
obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy starostu
obce.
Usnesení č. 13/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemek parc.č. 974/1.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.

USNESENÍ OZ Heršpice č. 14 ze dne 1.10. 2008
Usnesení č. 14/01
Zastupitelstvo obce Heršpice po
schvaluje rozpočtové opatření č. 4

projednání

Usnesení č. 14/02
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje přijetí

dotace a) Jihomoravský kraj-200 000,-Kč, b)
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 9 783 598,-Kč a Státní fond ţivotního prostředí
ČR (SFŢP ČR) 575 505,-Kč.
Usnesení č. 14/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
smlouva č. 1-672/2008-14.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 14/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. NB281258 na výměnu oken se zhotovitelem
Karde, s.r.o., 8.května 1191, 795 01 Rýmařov
v rozsahu 333 777,50,-Kč.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 14/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 209
2
o výměře 571m ve vlastnictví Obce Heršpice
2
v k.ú. Heršpice a cenu 100,-Kč/m .
Usnesení č. 14/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje záměr koupě pozemků parc.č. 814/2
2
o výměře 16m ve vlastnictví Aloise a
Magdaleny Magerových, bytem Heršpice 35 a
2
parc.č. 814/7 o výměře 168 m ve vlastnictví
Jana Ševčíka, bytem Heršpice 165 vše v k.ú.
2
Heršpice a cenu 100,-Kč/m .
Usnesení č. 14/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje záměr pronájem pozemků parc. č.
2
1301 o výměře 19 213 m , 1351 o výměře 4080
2
2
m , 1340/1 o výměře 81 356 m , 1352/18 o
2
2
výměře 1300 m , 1340/4 o výměře 1529 m ,
2
1295/3 o výměře 929 m , 1295/7 o výměře
2
2
305 m , 1299 o výměře 41 168 m , 1340/6 o
2
2
výměře 1682 m , 1340/7 o výměře129 m ,
2
1352/1 o výměře1040 m v k.ú. Heršpice.
Usnesení č. 14/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemků s p.
Aloisem Obdrţálkem, Rašovice 26, 685 01
Bučovice na pozemky parc. č. 1301 o výměře
2
2
19 213 m , 1340/1 o výměře 81 356 m ,
2
1352/18 o výměře 1300 m , 1340/4 o výměře
2
2
1529 m , 1295/3 o výměře 929 m , 1295/7 o
2
2
výměře 305 m , 1299 o výměře 41 168 m ,
2
1340/6 o
výměře 1682 m , 1340/7 o
2
2
výměře129 m , 1352/1 o výměře1040 m v k.ú.
Heršpice za cenu ve výši 22 966,-Kč.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
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Usnesení č. 14/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku
s Ekofarmou Jalový dvůr, Slavíčkova 11, 638
2
00Brno parc.č. 1351 o výměře 4080 m
v k.ú. Heršpice za cenu ve výši 1 779,-Kč.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 14/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu s manţely Jiřím a Marií
Valníčkovi na pozemek parc.č. 209 o výměře
2.
571 m
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 14/11a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu na pozemek parc.
č. 814/2 o výměře 16 m2 ve vlastnictví Aloise
a Magdaleny Magerových, bytem Heršpice 35
v k.ú. Heršpice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 14/11b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu na pozemek parc.
2
č. 814/7 o výměře 168 m ve vlastnictví Jana
Ševčíka bytem Heršpice 165 v k.ú. Heršpice
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 14/12
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu na pozemek parc.č.
2
1308/2 o výměře 537 m , pozemek parc.č.
2
81308/3 o výměře 33 m a pozemek parc.č.
2
1308/4 o výměře 46m v k.ú. Heršpice za cenu
dohodou ve výši 10 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 14/13
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informace starosty.

USNESENÍ OZ Heršpice č. 15 ze dne 15.10.
2008
Usnesení č. 15/01
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy č. 08015216 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Ţivotního prostředí.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.

Usnesení č. 15/02
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informace starosty o :
 termínu a místu konání voleb do
zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu
Parlamentu ČR
 průběhu realizace projektu „Obecní
rybník Heršpice-odstranění havarijního
stavu“
 platnosti občanských průkazů
 komunikačním,
monitorovacím
a
varovným
SMS
systému
Jihomoravského kraje
 převzetí ochranných pomůcek pro
JDHO (hasiči)
 veřejné projednávání ÚP Heršpice dne
25. listopadu 2008 v 16h v KD

Občanské sdružení sociálních a finančních
poraden spolu s Krajskou radou svazu
důchodců ČR informuje
Finanční poradnu mohou vyuţívat drţitelé
průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší
rodiny a rodiny dětmi.
Pro drţitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme
informace o slevách u vybraných pojištoven:
- na pojištění domácnosti
- na pojištění nemovitosti
- na pojištění zákonné a havarijní osobních
automobilů
- na pojištění za škodu způsobenou
zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny
a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace
o slevách:
- na elektrickou energii u vybraného dodavatele
- na dodávku plynu u vybraného dodavatele
- na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích
stanic
- na sluţby vybraného mobilního operátora,
pevné
linky
- na pojištění domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištění osobních
automobilů
Informace – Svaz důchodců ČR ve spolupráci
s Občanským sdruţením sociálních a
finančních poraden ČR.
Informace – Běhounská 17, Brno, úřední den
kaţdé úterý od 13 do 16 hod., tel. 545 575 257,
mob. 731 543 023, e-mail
financniporadna@seznam.cz
Neplaťte víc, neţ je potřeba!
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Advent nebo Vánoce?

II. Mikulášská nadílka v Heršpicích

Je Advent nebo Vánoce? Tuto otázku si můţeme
klást jiţ koncem listopadu, kdy začíná
předvánoční
období
a
zvláště
média
a
komerční
podniky
vytáhnou
naplno
s vánoční reklamou a obchody navodí výzdobou
atmosféru Vánoc. Adventní doba letos začíná 1.
adventní nedělí 30. listopadu, vánoční svátky aţ
na Štědrý den. Jaký je vnitřní smysl Adventu,
který je tichý, nepodbízí se, nedělá reklamu?
Proroctví Izaiáše z knihy Starého zákona je
naplněné touhou člověka po duchovních
hodnotách, po Bohu samém: „Kéţ bys protrhl
nebe a sestoupil.“ (Iz 63,19b). Tato touha vychází
z lidského srdce, nespokojeného se svým
ţivotem, vzdáleným Bohu: „Zvadli jsme všichni jak
listí, nepravosti nás unášely jak vítr. Nikdo
nevzýval tvé jméno, Boţe, nikdo se nevzchopil,
aby se k tobě přivinul
… A přece, Hospodine, ty jsi náš otec!“ (srv. Iz
64, 5-7).
Nejsme to my, o kom mluví Izaiáš? Touha roste
přiznáním slabosti a zvadlosti a s vědomím,
kdo je Bůh. Advent, to je výzva: Zastav se, Bůh
je důleţitý, vrať se k Otci. Celý náš ţivot je Advent
– očekávání skutečností lepších, dokonalejších,
ale to se neděje samo od sebe. Předpokládá
bdělost, neboli postoj správného uspořádání
hodnot.
Nabízí se nám období, kdy se můţeme zaměřit
na pravý smysl ţivota, dát přednost Bohu,
nenechat oslabit vztahy k blízkým jinými věcmi
a navrátit se do svého nitra, neboť tam můţe
vzejít světlo do našeho ţivota.
Za římskokatolickou farnost
P. Mgr.Milan Vavro, farář

5. prosince navštívil Mikuláš, anděl a čert naši
obecní zahradu s celým peklem. Ty děti, které byly
po celý rok alespoň trošičku hodné dostaly za
písničku nebo básničku od Mikuláše a jeho
pomocníků balíček plný laskomin.

II. Vánoční Heršpický Jarmark
V neděli 30. listopadu pořádalo MC Ententyky
II. Heršpický vánoční jarmark. K dobré náladě
přispěly děti ze Základní školy, zpěvem a hudbou
potěšily děti z umělecké školy ze Slavkova u
Brna. K prodeji byly nabízeny výrobky místních
jarmarečnic, med, vánoční dekorace, věnce,
keramika, biţuterie, cukroví, punč a klobásy.
Za soumraku byl slavnostně rozsvícen vánoční
strom.

Vánoce, co o nich ještě nevíme …?
Těţko si dnes dovedeme představit Vánoce
bez ozdobeného stromečku. Nechybí snad
v ţádné domácnosti a v předvánočním čase se
bez něho neobejdou ani slavnostně vyzdobené
výlohy obchodů. Zelený stromek, ověšený
ozdobami, cukrovými řetězy a čokoládovými
figurkami je samozřejmou součástí Vánoc. Kdo
ale dnes ještě pamatuje, odkud se vánoční
stromeček vzal? Jak splynul s poměrně mladou
křesťanskou kulturou a proč ho kaţdý rok
s takovou láskou a pečlivostí zdobíme pro
několik málo dní?
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí
tradice vánočního stromečku za svůj vznik
opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba.
Kolumbán ţil v 6.století, narodil se v Irsku,
ale misionářská činnost a poslání ho zavedla
do
Bretaně
a
Burgundska. Obyvatelé
Burgundska byly v té době pohané a proto
Kolumbán, aby jim trochu přiblíţil svátek
narození Krista, ozdobil v ten slavný den
zapálenými pochodněmi do tvaru kříţe
starobylý jehličňan, který byl domorodci uctíván
o kaţdém zimním slunovratu. Zář ohně přilákal
zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl kázání
o narození malého Jeţíška v dalekém městě
Betlémě, chlévu s oslíkem a volem, chudém
Josefovi a vyvolené Marii. A tak je moţné,
ţe v tento den vznikl ten krásný zvyk strojit
vánoční stromek.
Štědrým dnem začínaly Vánoce. Slovo
Vánoce podle některých zdrojů pochází
z
německého
Weihnachten,
ale
pravděpodobnější je původ ze slavení dvanácti
nocí. Historie slavení Vánoc spadá do doby,
kdy se v římském kalendáři v roce 336 objevil
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zbrusu nový svátek. Jmenoval se Adventus Divi,
coţ je jako Příchod Boţského. Tento nový svátek
měl připomenout jubileum nástupu panovníka na
trůn. Věčně pronásledovaní křesťané odmítli
uctívat člověka jako boha. A tak svátek zaměnili
za Adventus Domini neboli Příchod Páně
a poprvé ho oslavili v roce 354.
Kdyţ se blíţila půlnoc spěchali všichni do kostela
na jakési vyvrcholení štědrovečerních oslav
„půlnoční mši“. Kostely bývaly toho dne plné
promrzlých lidí, věřících ţe je Bůh s nimi přítomen
právě v jejich kostele. Kaţdý rok právě tuto noc
cítili to samé, co proţívá kaţdý rodič nad
narozeným potomkem – radost, lásku a naději
v budoucnost. Na Štědrý den se před večeří
dávala za okno miska s vodou. Zmrzla-li do rána
voda v misce a roztrhal-li přitom mráz misku,
znamenalo to, ţe se příštího roku ztratí voda ve
studni.

Vánoce … pokračování
Legenda o narození Ježíška ...
Malý Jeţíšek se narodil podle biblického příběhu
v městě Betlémě, kam se ze svého domova
v Nazaretu vydali jeho rodiče Marie a Josef. Na
dlouhou cestu se vydali poté, co římský císař vyhlásil
sčítání lidí a jejich majetku, kvůli lepšímu vybírání
daní. Aby sčítání proběhlo v pořádku, musel se
kaţdý hlásit ve městě, z kterého pocházel. Ve městě
Betlémě nebylo té noci, kdy Josef s Marií došli,
jediný volný nocleh a proto se na noc uchýlili v salaši
nedaleko od městských bran. Tam také Marie
porodila svého syna Jeţíše. Namísto do kolébky jej
uloţila do jesliček, které jinak slouţili ke krmení
dobytka. Jako první se o narození Jeţíše dozvěděli
pastýři, kterým se zjevil anděl a zvěstoval, ţe se
narodil spasitel. Pastýři se hned vydali na cestu, aby
se novému králi poklonili. Z východu se s cennými
dary vydali tři mudrcové, kterým cestu ukazovala
jasně zářící hvězda. Oni mudrcové byli Tři králové a
mezi dary které Jeţíškovi nesli byla myrha, kadidlo a
zlato.
O narození budoucího krále se dozvěděl i král
Herodes Veliký. Ze strachu o svůj trůn nechal
okamţitě zavraţdit všechny chlapce narozené
v Betlémě. Josefovi a Marii se spolu s malým
Jeţíškem podařilo uprchnout do Egypta, odkud se
vrátili zpět aţ po smrti Heroda.
25.12. - Na Boží hod vánoční …
se nikde nepracovalo, všichni měli zboţně rozjímat.
Světnice ani zápraţí se tento den nemetly, postele
nestlaly. Nechodilo se ani po návštěvách a přišel-li
přeci někdo, měl přinést koledu a popřát šťastných a
veselých svátků narození Pána Krista. O boţíhodové
mši, zvané také „hrubá“ bývalo v kostele plno, zvlášť
pak ve vinařských oblastech, kde se věřilo, ţe ozáříli sluníčko během mše tvář pana faráře,
předznamenává to hojnou úrodu dobrého vína.

26.12. - Štěpán ...

byl řecky mluvícím ţidem, který se obrátil na
křesťanskou víru. Byl velice vzdělaným a svým
kázáním si nadělal mnoho nepřátel, kteří jej udali
ţidovské veleradě. Před ní se snaţil své kázání
vysvětlit, za coţ byl obviněn z rouhačství, vyveden
z města a ukamenován. Zemřel kolem roku 35 n.l.
Svatý Štěpán býval vzýván na pomoc proti
bolestem hlavy, byl patronem koní a zpravidla
býval zobrazován s kameny a palmovou ratolestí.
Ještě v nedávné době bývalo zvykem na svátek
svatého Štěpána chodit od domu k domu
a koledovat. Za své koledování byli koledníci
odměněni kouskem štědrovky, ovocem a občas
i malým penízem. Zpočátku se koledy
zúčastňovali pouze kněţí, místy učitelé se svými
ţáky, teprve později koledovaly pouze děti.
Koleda probíhala mnohdy od sv. Štěpána aţ do
Tří králů a její součástí byly koledy. V 19. století
chodívaly na koledu děti s hůlkou, na které byla
připevněna betlémská hvězda a s bedýnkou,
ve které měli postavené malé jesličky. Převzato
z www.ceske-tradice.cz

Vznikla na základě staré lidové tradice, která
má svůj původ ve středověku. Vypráví
o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli
poklonit Jeţíškovi v jesličkách v Betlémě
a předali mu své dary - Melichar mu dal kadidlo
pro modlitby, Baltazar myrhu jako znak
Jeţíšova člověčenství a Kašpar přinesl Jeţíšovi
zlato jako znak královské důstojnosti. Děti pak
chodili
6. ledna oblečené za Tři krále
po
domech
s betlémskou
hvězdou
a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři
králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře
domů K + M + B s příslušným letopočtem. Tři
písmena K+M+B někdy téţ C+M+B nejsou
iniciály jmen Tří králů, ale je to zkratka
latinského
nápisu
„Christus
Mansionem
Benedicat“, tedy „Kristus poţehnej tomuto
domu“. Pro děti představovala tříkrálová koleda
moţnost jak si v zimě dopomoci k pamlskům
a občas i k nějakým grejcarům na přilepšenou.
Tato tradice u nás po roce 1948 postupně
vymizela a byla znovu oţivena v roce 2001, kdy
Česká katolická charita v naší republice
kaţdoročně organizuje Tříkrálovou sbírku,
kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle a díky
jejich darům je zapojuje do pomoci rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se
zapojují Charity v celé ČR.

Výtěţek sbírky je určen především na pomoc
nemocným,
handicapovaným,
seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí.
Nezapomeňte že ...
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Sbírka probíhá podle standardních pravidel.
Na úvod poţehnali koledníkům v jednotlivých
diecézích biskupové a kněţí. Skupinku tvoří
zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení
za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle
tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému
Jeţíškovi. Koledování probíhá podle místních
podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce
ledna. Vedoucím skupinky musí být dospělá
osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka
chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích,
přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků,
obdarovává je drobnou pozorností. Současně
koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně
zapečetěné válcovité kasičky opatřené charitním
logem.

Informace OÚ


poplatek
za
odpady
na
osobu
a kalendářní rok 2009 činí 440,-Kč.

Zprávičky z Naší školičky
Letos začínal nový školní rok v pondělí 1.září. Děti
přicházely do nazdobených, vysmýčených tříd ve
škole i ve školce. Pojďme se ale podívat,
co všechno tomu předcházelo…
Zhruba druhý týden v srpnu přijela do školy parta
šikovných zedníků a rozjela se rekonstrukce
a dostavba školy. Jednalo se o navýšení kapacity
školky z 24 míst na 28 míst. Nechci
se rozepisovat co všechno bylo nutno zajistit, kolik
papíru popsat, kolik řemeslníků do školy dostat.
Kdo někdy stavěl – pochopí. Během tří týdnů
vznikl ve třídě MŠ ohromný otvor do jídelny. Tím
se zvětšila plocha třídy o poţadované metry.
Bylo nutno vybudovat nové sociální zařízení,
zmenšit jídelnu, upravit sklad potravin, linoleum,
obloţení, světla…
Kdyţ si to zpětně přehrávám, divím se, ţe byla
práce ukončena tak, aby děti mohly 1.září
nastoupit do školy. Nebylo by to však moţné
nejen bez obětavé práce zaměstnanců školy
o sobotách a nedělích, ale také bez nezištné
pomoci některých rodičů při závěrečném úklidu.
Tím ale výčet novinek nekončí. V listopadu
dostala škola od obce další dáreček. Nová okna
na celé čelní straně budovy. Ze dvora byla
vyměněna okna od kuchyně a několik menších
okýnek na WC. Tím došlo nejen k vylepšení
vizáţe školní budovy, ale očekávám také

významnou úsporu energie během nastávající
zimy. Uvidíme jaká další překvapení nám
přichystá Nový rok.
Po rekonstrukci pomáhaly s úklidem tyto
maminky: p.Procházková, p.Zieglerová(sice
uţ nemá děti ve školce, ale i tak přišla),
p.Hemalová,
p.Zástřešková,
p.Šolcová
a p.Šujanová.
Na úklidu po výměně oken se podílely:
p.Marková, p.Zourková a p.Neradová. Paní
Zástřešková ještě vypomohla s naloţením
nepořádku ze školního dvora do kontejneru.
Všem těmto maminkám děkuji jménem
zaměstnanců školy. Velmi si Vaší pomoci
váţíme.
V září do školy nastoupila paní učitelka
Harachová z Brna. Taktéţ se změnilo obsazení
v mateřince. Momentálně děti vyučuje slečna
Volfová ze Slavkova a místní rodačka paní
Timková. Tu v únoru nahradí nová paní učitelka
a tím by mělo dojít ke stabilizaci zaměstnanců
školy.
Nyní několik informaci, které jistě budou zajímat
rodiče předškoláků, ale i rodiče malých dětí.
Zápis do 1.třídy se koná 21. ledna 2009
od 15 hodin ve škole. Zápis do MŠ se bude
konat zhruba v půli května, aţ bude zřejmé
kolik dětí odejde do školy a kolik míst
tím pádem uvolní ve školce.
Na závěr bych chtěl všem čtenářům
Heršpického zpravodaje popřát pohodový
a bezproblémový Nový rok.
Bohdan Slanina

Společenská kronika

60 let
24.1.
13.2.
26.2.
13.4.
2.6.
11.6.
22.6.
22.6.
1.9.
15.10.
15.12.
18.12.

Alena Dvořáková
Františka Jasenková
Jaroslav Vytopil
Iva Vojtíšková
Milan Matušů
Věra Nevedelová
Jitka Cagášková
Josef Zástřešek
Miloš Jeřábek
Marie Maláčová
Zdeněk Blecha
Marta Kovářová

65 let
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7.3.
4.4.
14.6.
14.12.

Hana Dvořáková
Milan Palásek
Jiří Šmerda
František Maláč

70 let
29.3
5.5.
28.7.
7.8.
20.10.
1.12.

Irena Kocmanová
Libuše Pilátová
Vlasta Štěpánková
Vladimír Bedřich
Františka Červinková
Štěpánka Kosařová

75 let
30.1.
21.3.
10.7.
9.9.
23.10.
14.12.

Jana Zástřešková
Jarmila Jeřábková
Marie Lednová
Emilie Maláčová
František Štěpánek
Boţena Mazalová

80 let
16.1.
15.5.
20.9.
17.12.

Marie Slezáková
Drahomíra Ševčíková
Zdeňka Spáčilová
Bohumil Řehák

Opustili nás

14.1.

Jaromír Zástřešek

8.2.

Vlastislav kohoutek

3.4.

Lydia Novotná

10.4.

František Kučera

23.6.

Oldřich Slováček

28.7.

Evţen Maláč

Narodili se

24.1.

Vitulová Hana

2.3.

Tereza Maierová

12.6.

Adéla Klimková

23.7.

Samuel Maláč

13.9.

Matyáš Jelínek

12.11. Tomáš Beran

-9-

