HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 3/2012
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi malé ohlédnutí za
končícím rokem 2012.
Už se stalo tradicí, že začátek roku patří
mysliveckému plesu, který se těší velké oblibě,
následuje dětský maškarní ples, ostatky a tradiční hody
pořádané TJ Heršpice. Dobrovolní hasiči začínají rok
úspěšným koštem slivovice a pokračují sportovními dny
pro děti i dospělé. Své místo v celoročním dění si našly
akce pořádané Centrum Ententyky, jako je probouzení a
uspávání broučků, jarní a podzimní burza, pasování
prvňáčků a konec roku patří jarmarku s rozsvícením
vánočního stromu a vánočním koncertem. Na letošní
výstavě se nám zahrádkaří, pochlubily svými výpěstky i
výrobky, které jsou plné zajímavých nápadů. Konec
roku nesmí chybět tradičnímu setkání s důchodci
s jedinečnou atmosférou vytvořenou vystoupením dětí
MŠ a ZŠ Heršpice, a napečenými koláči našim
koláčovým týmem. Letošní setkání nám obohatily
pěveckým vystoupením sestry Kašparcovi a s vánočním
pásmem vystoupil Slovácký krúžok.
Pochlubit se může také zastupitelstvo, které začátkem
roku schválilo vyrovnaný rozpočet. Rozpočet obsahující
financování investičních akcí i podporu spolkové
činnosti v obci včetně příspěvků pro církve. V letošním
roce se nám podařilo opravit a rozšířit kolumbárium,
prodloužit komunikaci na Široké, kde se rozvíjí výstavba
rodinných domů, přibylo i několik světelných bodů.
Tomu, kdo využívá prostory sálu kulturního domu,
určitě neušlo, že byla provedena oprava topení.
Radiátory nahradila teplovzdušná jednotka a byly
instalovány dva nové ventilátory. Motoristé jistě ocení
obnovu a doplnění dopravních značek příslušné k místní
komunikaci. První školní den si děti vyšlapovaly po
nových schodech s opravenou fasádou budovy školy. Ve
školní zahradě přibila nová dvojhoupačka se skluzavkou
a dopadovou plochou.
Díky dotaci MŽP ČR jsme realizovali projekt
obnovení „Třešňové aleje Široká“, kde si mohl, každý
kdo přišel, zasadit „svůj“ strom. Přišla i nejstarší
občanka naší obce paní Růžena Maláčová (95 let) a
sadila hned stromy tři. Zavzpomínala, jak jako dítě s
řídícím učitele Emilem Pátkem tuto alej vysazovali a
nechybělo požehnání. V kočárku si přijela, v doprovodu
rodičů, prarodičů a kmotrů, nejmladší občanka Amálka
Bodocká (6 týdnů) zasadit jabloň Panenskou českou.
Tuto akci podpořil i senátor Ing. Ivo Bárek zasazením
třešně Karešové a samozřejmě všichni kdo přišli. Aby se

stromky ujaly, je nutné dobře zalít, a tak nechyběl horký
čaj, jablečný mošt s obecních jablek i slivovice.
Půlročním snažením se podařilo připravit překvapení
v podobě kalendáře na rok 2013. Poděkování patří všem,
kdo přispěli.
Nelehká je celoroční údržba veřejného prostranství.
Touto cestou děkuji všem občanům, kteří nám pomáhají
tyto plochy udržovat. Úspěšně jsme zahájili třídění
biologicky rozložitelného odpadu (bioodpad) a musím
nás pochválit. Počáteční obavy z třídění, protože spoustu
občanů kompostuje, byly rozptýleny prvními svozy
bioodpadu. Dále je přistaven kontejner pro větší
množství bioodpadu v „Hejtmánkově“ zahradě.
Největším akcí je projekt, Vám již dobře známí, na
odkanalizování obcí sdružených v DS Ligary. Součástí
přípravy tohoto projektu je i rekolaudace stávajících
dešťových řadů na řad jednotný. V současné době máme
akceptaci žádosti o dotaci z OPŽP a další posuzování
žádosti bude v dubnu 2013 Výstavba techn.
infrastruktury, kterou jsme v posledních deseti letech
vybudovali, nám nese ovoce v podobě nárůstu počtu
obyvatel a snížení průměrného věku. Dnes v Heršpicích
žije s trvalým pobytem 761obyvatel a s věkovým průměr
38let.
Během roku bylo nutné řešit nejen investice a
příjemné společenské akce, ale i běžné problémy.
Stálý problémem jsou volně pobíhající psi a hromádky,
které jsou pěkně schované v trávě. Opět se objevují
černé skládky v příkopech v Rostech, v Podsedkách i u
lesa. Tyto skládky musíme pracně odstraňovat. V tomto
nám pomáhají hlavně myslivci i jednotlivci. V letošním
roce nechyběly i přestupky. Díky odvaze několika žen se
podařilo chytit zloděje při krádeži obecního majetku i
majetku soukromého. Nepodařilo se, však odhalit
viníky, kteří opakovaně zcizují litinové mříže z uličních
vpustí, a to nejen v Heršpicích. Chybějící litinové mříže
nahrazujeme pryžovými, snad to poznají.
Důležité je končit optimisticky, a tak bych závěrem
rád poděkoval všem občanským aktivitám, které svojí
činností dělají radost nejen sobě, ale i nám všem
V tomto čase očekávání a nadějí v něco lepšího Vám
přeji, aby dobro nevítězilo jen v pohádkách, ale i v
každodenním životě. Přeji Vám radostné prožití
vánočních svátků v kruhu nejbližších a do nového roku
přeji zejména pevné zdraví, štěstí a úspěch při společné
správě naší obce.

Jiří Ziegler

Usnesení ZO Heršpice č. 12
ze dne 12. 12. 2012

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12/01
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje následující
program zasedání:
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání vydává
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 12/02
Zastupitelstvo obce Heršpice určuje zapisovatele pí.
Helenu Kosařovou, ověřovatele zápisu p. Radim
Jakubčík a sl. Tereza Chytilová, navrhovatele
usnesení pí Barboru Dvořákovou
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 9
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/04
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje rozpočtové
provizórium na rok 2013 dle zákona č.250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových
pravidlech rozpočtové provizorium do schválení
rozpočtu na rok 201. Zahrnuty jsou závazky
z minulého roku, běžné výdaje, nákup majetku a
splátky úvěru.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 12/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje plán inventarizace majetku obce Heršpice
k 31.12.2011.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 12/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu s PTD, s.r.o., IČ
26906872, se sídlem Československé armády 1081,
684 01 Slavkov u Brna, za dohodnutou kupní cenu
celkem ve výši 31 500,00 Kč. Výdaje spojené
s prodejem pozemku hradí kupující PTD, s.r.o.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 12/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Směnnou smlouvu s Agria a.s.,
Nížkovice, se sídlem Nížkovice 74, 684 01 Slavkov
u Brna. Výdaje spojené se směnou pozemků hradí
Agria a.s., Nížkovice.

Usnesení 12/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání zamítá
žádost pí. Romany Kosinové na odkoupení části
pozemku parc.č. 1130/3 ve vlastnictví obce
Heršpice, v k.ú. Heršpice
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1
Usnesení nebylo přijato
Usnesení 12/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání souhlasí
se zařazením správního území obce Heršpice do
území působnosti Integrované strategie území
regionu MAS Za humnama na období 2014–2020
realizované místní akční skupinou OS MAS
Za humnama.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 12/11a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informace o:
 projektu odkanalizování a výstavby společné
ČOV DSO Ligary a úspěšné akceptaci žádosti
o dotaci v OPŽP
 Rekolaudace dešťové kanalizace na kanalizaci
jednotnou
 Připravované akci pro seniory „Beseda
s důchodci“ 13.12.2012 od 15h vystoupení dětí
MŠ a ZŠ Heršpice, od 17h vystoupení
Slováckého krúžku s vánočním pásmem
 distribuce kalendáře na rok 2013 od pondělí
17.12.2012
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 12/11b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje pro kabelovou televizi připojovací
poplatek ve výši 3 000,00 Kč a měsíční účastnický
poplatek ve výši 135,00Kč.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 2, zdržel se 0
Usnesení nebylo přijato
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Největší dar
Blíží se Vánoce a ekonomičtí poradci a
prodejci se předhánějí v co nejpřesnějších
odhadech, kolik se utratí na jednoho občana za
dárky. Čím dál častěji se odborníci shodují, že lidé
chtějí za své peníze kvalitní dárky a na těch pak
nešetří tolik, jak by se při finanční krizi očekávalo.
Jinak řečeno: Chceme udělat radost dárkem,
který se obdarovanému hned nepoláme a působí mu
radost co nejdéle, a dáme si s jeho výběrem proto
také práci. To vyjadřuje i naše pojetí dárku.
Dáváme dárky z přátelství, z lásky, s vědomím, jak
je krásné, že druhého máme vedle sebe.
Kdybychom se zastavili v předvánočním shonu,
možná bychom si uvědomili, že jsme vlastně
vděčni, že máme ty, které obdarováváme. Dárkem
říkáme: „Mám Tě rád / ráda, nezapomínám na
Tebe, a kdybych věřil/a, poděkoval/a bych za Tebe,
že tu jsi, Pánu Bohu.“
Další charakteristikou daru je, že jej dáváme
nebo dostáváme zadarmo. (Teď nemluvím o
dárcích, které dáváme z povinnosti nebo dokonce o
těch, kterými by si lidé chtěli „někoho koupit“.)
V některých případech se i my se dárci
chceme svým darem za něco odvděčit, ale opět je to
dobrovolné obdarování. A tak jsme zase u otázky,
jak koho potěšit, co komu darovat, jak bychom
nejlépe projevili svou vděčnost druhému za to, že tu
je a je tu pro nás, pro naši radost i péči.
Vánoce jsou prostě dobou darů, dárků,
dárečků, kterými takto skrytě projevujeme svou
lásku a vděčnost. O to hůř snášejí Vánoce lidé, kteří
jsou sami. Nemají rodiny, počítají o Vánocích jen
ztráty, cítí se dvojnásob osamělí a zbyteční. Jejich
Vánoce jakoby ztratily smysl. Snad tomu tak není...
My dospělí při našem shánění a přípravě Vánoc
zapomínáme, že my jsme už byli obdarováni, že ten
největší dar nám už byl dán. My jsme pro Někoho
velmi důležití, a to tak, že přišel až za námi do
našeho světa.
Představte si, že Vás má někdo tak rád, že se
vypraví z vyhřátého domova s plynovým topením,
se spoustou krásných vztahů, zajištěností, ba z
luxusu a pohody na Sibiř do ubohého obydlí, kde
musíte každého dne bojovat o život, kde se musíte
spoléhat jen sami na sebe, kde můžete počítat, že to
vy budete lovnou zvěří nebo nepřítelem. A dokonce
tam přijde jako bezbranné dítě, abyste ho mohli
přijmout bez obav a aby on si mohl „vychutnat“
syrovost a ubohost našeho života. A pak s námi
stráví celý svůj život navzdory tomu, že není
přijímán, opěvován, ba že není ani pochopen.
Nabízí Vám neustále svou lásku, není mu nakonec

zatěžko žádná oběť, abyste už konečně pochopili,
že On vás má rád jen proto, že tu na světě jste.
Přesně tak se narodil do chladu betlémských
jeslí Ježíš, Boží Syn. Bez nároku na vděčnost. On je
tím darem, kterým nás Bůh obdaroval. Ježíš
v jeslích je tím dárkem, kterým nám Bůh dává
najevo, jak nás má rád. Je v něm s námi v tomto
světě a ani za to neočekává žádný dar „na oplátku“.
Stačí mu naše radost a to, že poznanou lásku
dáváme dál. Je to jako s otcem a dětmi. Tatínek
chce jen své ratolesti obdarovat a tím jim dát najevo
svou lásku. Raduje se z radosti svých dětí. Až
budeme zpívat „již nám narodil se“, uvědomme si,
že je to ten největší dar. A dal nám ho Ten, kdo nás
má rád jako náš Otec.
Pokud se chcete z narozeného Ježíše
radovat jako z toho nejlepšího dárku, jaký můžeme
o Vánocích dostat, můžeme tak učinit při
vánočních bohoslužbách. Jedním z míst, kde se
budou konat bohoslužby o Vánocích, je v naší obci
i sál v prvním patře evangelické fary – naproti
kostelu na kopci .
Bohoslužby s vánoční hrou dětí a mládeže budou
na 4. neděli adventní (23.12.) v 9:30.
Na Štědrý večer se zde konají bohoslužby v 17:00 a
na Boží hod vánoční (25.12.) v 9:30 hodin.
Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka

Jiří Olšanský
Nový betlém v Heršpicích
Na
předvánočním
Jarmarku
Centra
Ententyky předalo toto občanské sdružení dar, na
kterém se také finančně podíleli další občané a
mateřská škola - vyřezávaný betlém pro heršpický
katolický kostel sv. Matouše. Zhotovil jej řezbář
z Heršpic, pan Jiří Olšanský , a to nezvyklým
způsobem – v pozadí klasických jesliček se Svatou
rodinou, třemi krály a pastýři je pozadí betlémského
města. Zvláštností je umístění pozadí na starém kole
od vozu, jejímž otáčením bude umožněno měnit
scény za betlémskou jeskyní. Ty zatím nejsou
ztvárněné.
Koho napadlo postavit první betlém? U
prvního zobrazení vánoční scény stál svatý
František z Assisi v Itálii. Toužil vždy prožít
vánoční noc podobně, jak ji podle jeho představ
prožívali kdysi lidé v Betlémě. Proto dal před
Vánocemi roku 1223 postavit v jeskyni nedaleko
Assisi jesle vystlané senem, k nim přivedl oslíka a
volka a podle legendy se mu potom v jeslích
ukázalo narozené Jezulátko, které sv. František
pochoval v náručí. Od té doby se šířila tradice
stavění jesliček po celé Evropě.
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Již ve středověku se stavěly v kostelech jesle
s postavami Panny Marie a sv. Josefa v životní
velikosti. Ostatní postavy u jeslí byli živí lidé, kteří
předváděli scény z příběhu narození Ježíše Krista.
V období baroka se objevují první betlémy, jak je
známe dnes. Z kostelů se betlémy postupně
dostávaly do zámeckých kaplí, potom do
měšťanských domácností a nakonec si začali stavět
vlastní jesličky lidé na venkově. Někteří se snažili
napodobovat to, co viděli v kostelech, jiní
vymysleli vlastní pojetí. Betlémy se zhotovovaly z
nejrůznějších materiálů - vyřezávané ze dřeva,
keramické, vázané z kukuřičného šustí, upečené z
těsta, voskové, sádrové, ručně malované na deskách
dřeva a na papíru. Do svých betlémů umisťovali
lidé modely domů z vesnice, kde bydleli, přírodu,
ve které se pohybovali, kromě tradičních postav
znázorňovali řemesla, která jim byla blízká, někdy i
sebe samotné. Do betlémů přibyly další figurky
nesoucí dary – darovníci. Chtěli mít betlém podle
svého obrazu a oni sami chtěli „být při tom“, mít
svoje místo v Betlémě. Chtěli mít jako diváci pocit,
že se biblického děje také účastní a plně jej
prožívají.
Nejen betlém, ale celé poselství Vánoc je
výzvou pro nás. Jako se Bůh daroval nám lidem a
v Ježíši přišel mezi nás, přinesl to největší
obdarování pro každé lidské srdce. My jej máme
následovat, to je smysl stavění betléma. Když
bychom chtěli vytvořit svůj vlastní betlém, jak by
podle nás vypadal? Jakou postavu bych do betléma
umístil, aby charakterizovala právě mne?
Na závěr tohoto zamyšlení ještě jednou děkujeme
s farností všem dárcům za nový betlém.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Sv. Štěpána, 26. 12. mše sv. v 11.00.
Svátek Svaté rodiny, neděle 30. 12. mše sv.
v 11.00 s obnovou manželských slibů.
Nový rok 1. 1. 2013 mše sv. v 11.00.

Zprávy ze školky
Jednoho pěkného říjnového dne jsme se
společně se školkou z Kobeřic vypravili do Brna na
polodenní návštěvu Hvězdárny a planetária. Těšili
jsme se na pohádku „Splněná přání“.
Usadili jsme se ve velkém sále, kde celé
představení probíhalo pod umělou oblohou
planetária. Pohádka vyprávěla o malé Terezce a
jejím bratrovi Honzíkovi, kteří se ocitli na neznámé
planetce Mlask. Zprvu se zdálo,že konečně mohou
dělat jen to, co se jim zlíbí a nemusí nikoho
poslouchat. Setkání s hloupým panem Králem,
který Mlasku vládl, situaci zcela změnilo! Děti
pochopily, že není vše tak úžasné, jak se na první
pohled zdálo a zatoužily se vrátit se domů. Součástí
pohádkového příběhu byly i příhody o nebeských
tělesech a ukázky vybraných souhvězdí, Měsíce a
planet.
Dodnes na nevšední zážitky z Hvězdárny
vzpomínáme a doufáme, že jsme tam nebyli
naposledy.
Ve školce se začínáme připravovat na
vánoce. Vyrábíme andílky na Vánoční jarmark, ale
hlavně nacvičujme program na „Vánoční besídku“.
Opět se můžete těšit na pohádku, tentokrát hudební
„O Koblížkovi“.
Učitelky MŠ

Pozvání na vánoční program
římskokatolické farnosti
Prohlídky betléma v katolickém kostele do 23.
12.: středa 16.00 – 17.00, neděle 15.30 – 17.00.
Předvánoční koncert Danielis - sobota 22. 12. v
15.00 v sále Domu sv. Rodiny ve Slavkově.
Štědrý den 24. 12.
Betlémské světlo a prohlídka betléma v kostele
10.00 – 11.00
Štědrovečerní bohoslužba pro rodiny s dětmi, 15.30
kostel Slavkov.
Půlnoční mše svatá v Heršpicích 21.30 (Hodějice
21.30, Nížkovice 22.00, Slavkov 23.00, Němčany
23.00).
Narození Páně 25. 12. mše sv. v 11.00.
Živý betlém s průvodem ve Slavkově na náměstí v
15.30 (vezměte si zvonečky).

Zápis do školy
V ZŠ Heršpice proběhne zápis ve středu
23. ledna 2013 od 14:00 do 17:00. Zákonný
zástupce přihlašuje dítě k zápisu k povinné školní
docházce v době od 15. ledna do 15. února
kalendářního roku v němž dítě zahájí povinnou
školní docházku. K zápisu budete potřebovat rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz.
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Škola dětem nabízí kurz edukativně
stimulačních skupin o 10 lekcích. Těchto 10 lekcí
proběhne v termínu leden – duben 2013.
Edukativně stimulační skupiny jsou určeny pro
předškolní děti a jejich rodiče. Rozvíjí v nich
schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí
vstupu do základní školy. Obsahově pestré lekce
jsou zaměřené na smyslové vnímání, početní
představy, rozvoj řeči, soustředěnost při práci,
uvolňování ruky, správné držení tužky apod.

ČZS Heršpice
ČZS děkuje členům a spoluobčanům za
dodání výpěstků a obětavou pomoc při aranžování
výstavy ovoce a zeleniny, která se konala 28. 9. a
29. 9. 2012. Počasí v letošním roce nepřálo tomu,
aby byla hojnost a kvalita ovoce a zeleniny, ale
přesto se podařilo ve spolupráci s okresními
zahrádkáři zajistit ovoce. Bylo vystavováno 85
vzorků jablek, 14 vzorků hrušek, 2 vzorky švestek,
2 vzorky kdoulí, 1 vzorek oškeruší, 1 stromek
granátových jablíček, melouny, lilky, spousta
zeleniny z dýní a bylinek. Každého návštěvníka
upoutali fotografie z Heršpic a okolí, které
zhotovila Jitka Novotná, za které ji patří velké díky.
Výstavu navštívilo přes 300lidí. Děkujeme žákům
základní školy, kteří obohatili naši výstavu svými
výrobky, které byly velmi pěkné a nápadité. Byla
hodnocena ,,Nádherná“, něco úžasného, zajímavé
uspořádání,
správným
směrem
orientujete
vesnickou sounáležitost, díky za ochutnávku
výborné polévky z dýní a dalších produktů,
nápaditá tombola a tak dále čerpáno ze zápisů
v kronice. Ještě jednou děkujeme všem kteří se
zúčastnili přípravy a průběhu výstavy díky, díky.
Od října probíhá pravidelné Zahrádkářské
seniorské setkávání, scházíme se v úterý od 14 hod
v přísálí kulturního domu. Vyráběli jsme různé věci
z papírového
pediku,
šišek,
z keramických
květináčů, pečení trubiček a cukroví na vánoční
jarmark a pomáhali při zajištění jarmarku. Zveme
všechny, kteří chtějí aktivně strávit čas
s kolektivem, zasmát se, zazpívat si a pobavit při
rukodělných činnostech a přinést nové inspirace pro
naši činnost. Zahrádkářské setkávání seniorů pod
vedením ing. Olgy Zástřeškové připravilo
překvapení na tradiční vánoční besedu seniorů.
V novém roce začíná setkávání seniorů od 8.1.2013.
Zahrádkáři přejí všem občanům pokoj,
lásku, pohlazení ať štěstí Vánoc náš život změní.
Do Nového roku hodně zdraví, síly, pohody a
úspěchů, abychom mohli s jarním sluníčkem opět
,,zahrádkařit“.
Radka Maláčová

TJ Heršpice
Zdravím všechny sportovní přátele.
Podzim je za námi a tudíž jsme ve zdraví přežili
další polovinu sezóny. Je těžké hodnotit tuto
podzimní část sezóny pozitivně, ale přesto se o to
pokusím. Opět jsme nesplnili plán a držíme se na
v tabulce na stejné pozici, na jaké jsme zakončili
minulou sezónu. Jsme v krizi a jsme v křeči, což
mnoho z Vás na našich zápasech vidělo. A příčinou
nejsou jen zranění. Myslím si, že se z našich hráčů
vytratila bojovnost a týmový duch. V momentě,
kdybychom s výsledkem mohli něco udělat, tak
jsou naše útoky bezzubé. Účast na trénincích je
malá, což se negativně projeví v rychlosti
zpracování balónu a dále ve správném úsudku jak
situaci dále rozehrát. Vždy říkám, že do
budoucnosti se člověk musí dívat s nadějí. Věřím,
že přestane pršet, a že zase vysvitne slunko. Ať již
to bude v podobě hráčů, kteří se vrátí do sestavy,
aby posílili tým, nebo v podobě trenéra, který udělá
s mnoha hráčů jeden fungující celek. Některé
zápasy jsme vyhráli a to bych řekl, že jsou
takovými vlaštovkami lepších zítřků. Doufám tedy,
že nás opět přijdete povzbudit a držet nám palce,
tak jako jste to dělali doposud, za což Vám velice
děkuji.
Co se týče kulturních akcí, opět jsme
uspořádali hody, myslím si s dobrým výsledkem a
kladným ohlasem. Tímto bych chtěl poděkovat
všem lidem, co se na hodech podíleli nebo na nich
účinkovali. Opět jsme udělali sběr železného šrotu a
příchod zimy jsme tradičně oslavili zabíjačkou. A
jelikož nám fandí i Mikuláš a celé peklo opět našim
jménem i letos se tradičně pátého prosince vydali
do ulic naší vesnice, aby obdarovali hodné děti a
potrestali zlobivé. Závěrem bych se chtěl omluvit,
že jsme zrušili kácení máje. Nebylo to z důvodu, že
bychom to organizačně nezvládli, ale většinou tyhle
akce organizujeme v 5 lidech na úkor svého
osobního času a někdy se bohužel vyskytnou
důležitější věci. Je to hlavně na zamyšlení ostatních
členů našeho fotbalového klubu, jestli by na
některých akcích nebyli ochotni s organizací
pomoct. Tož to je asi vše a těším se na Vás v jarní
části sezóny.
Lubomír Vylam předseda fotbalového klubu
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Tříděný odpad:
PLASTY – 26.12. 2012 a 2.1. 2013
PAPÍR – 27.12. 2012 a 3.1. 2013
SKLO – 29.12. 2012 a 5.1. 2013
Bioodpad (popelnice): - 29.12. 2012 a 5.1.2013
Sběrné dvory budou 24.12. 2012, 25.12. 2012,
26.12. 2012, 31.12. 2012 a 1.1. 2013 pro veřejnost
uzavřeny.

SDH Heršpice
Sbor dobrovolných hasičů Heršpice ve spolupráci
s Tělovýchovnou jednotou Heršpice pořádají turnaj
ve stolním tenise ve středu 26.12.2012 ve 14hod
v sále kulturního domu v Heršpicích. Všichni jste
srdečně zváni. Na setkání se těší pořadatelé.

Heršpice ve vzpomínkách
Jako každým rokem i letos se mnozí z Vás
těší na nový heršpický kalendář. Ten pro rok 2013
je ve znamení vzpomínek, starých fotografií,
zaniklých a zapomenutých míst.
Jeho přípravy zabraly téměř půl roku. Práce
to byla nimravá, ale pevně věřím, že její výsledek
alespoň někoho potěší. Dokončení tohoto kalendáře
ale sběr starých fotografií nekončí. Ráda bych
vytvořila fotoarchiv, který bude sloužit jako zdroj
pro další aktivity. Ať už půjde o akce pořádané obcí
Heršpice, místními organizacemi nebo budou tyto
záběry jen odpočívat v archivu obecní kroniky.
Tímto Vás prosím o zapůjčení Vašich fotografií.
Ti z Vás, kteří máte zájem o koupi
kalendáře, si jej můžete vyzvednout na obecním
úřadě. Cena kalendáře je 100,- Kč.
Mgr. Jana Ševčíková, místostarostka

Oznamujeme občanům, že poplatky na rok 2013
vybíráme od 21.ledna 2013.
Výše poplatků:
Odpady – 460,-Kč/osoba/rok
Stočné – 50,-Kč/osoba/rok
Vodné – 21,-Kč bez DPH/m3
Pes – 150,-Kč/rok
Kabelovka – 115,-Kč/měsíc
Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta ČR se uskuteční dne 11.ledna
2013 v době od 14:00hod do 22:00hod a dne
12.ledna 2013 v době od 8:00hod do 14:00hod.
Místem konání voleb je volební okrsek č. 1,
místnost pro hlasování je přísálí kulturního domu,
Heršpice 91 pro oprávněné občany s adresou místa
trvalého pobytu.
Voličský průkaz lze vyzvednou v době od
27.12.2012 do 4.1.2013
Tříkrálová sbírka 2013 – Charita ČR
V sobotu 5. ledna 2013 bude v obci Heršpice
probíhat Tříkrálová sbírka prostřednictvím Charity
ČR. Tato veřejná sbírka je povolena Ministerstvem
vnitra a její výtěžek bude určen těm
nejpotřebnějším lidem v nouzi. O celkové výši
vybraných finančních prostředků od občanů
Heršpic Vás budeme informovat v příštím vydání
zpravodaje. Předem děkujeme za případnou
podporu Tříkrálové sbírky 2013.

Informace obecního úřadu
Otevírací doba obecního úřadu v době vánočních
svátků:
ČT 27.12. 2012 – od 7:00hod do 12:00hod
PÁ 28.12. 2012 – od 7:00hod do 12:00hod
PO 31.12. 2012 – od 7:00hod do 12:00hod
Vývoz odpadu v době vánočních svátků a
v novém roce:
Směsný komunální odpad: - 21.12. 2012
- 7.1. 2013
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Vítání občánků 21. 10. 2012
Vítání občánků 4. 11. 2012

Třešňová alej Široká 3. 11. 2012

Nábor malých soptíků 27. 11. 2012
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Vánoční jarmark 2. 12. 2012

Společenská kronika
 Opustil nás
Novotný Karel ( Heršpice 53)
Narodili se
Kurka Johan, Heršpice 327
Heinz Jan, Heršpice 153
Bodocká Amálie, Heršpice 298
Vodička Matyáš, Heršpice 258

Setkání seniorů 13. 12. 2012

Dožívají se
60 let
Kučerová Hana, Heršpice 147
Novotná Jitka, Heršpice 49
65 let
Magerová Magdaléna, Heršpice 35
Zelený Miroslav, Heršpice 136
70 let
Bedřichová Marie, Heršpice 33
75 let
Spáčilová Bohuslava, Heršpice 242
Šujan Martin, Heršpice 83
Chytilová Božena, Heršpice 231
Hofírek Jan, Heršpice 184
80 let
Kolovrátková Marie, Heršpice 100
Skřivánek Vlastimil, Heršpice 163
Pešková Růžena, Heršpice 198
Zástřešková Eva, Heršpice 220
85 let
Zástřešek Jan, Heršpice 143
90 let
Kohoutková Jiřina, Heršpice 186
95 let
Maláčová Růžena, Heršpice 27

Všem jubilantům gratulujeme.
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a
úspěchů v novém roce 2013 Vám přeje
starosta Jiří Ziegler a
Zastupitelstvo obce Heršpice.
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