HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 2/2015

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři,
končí nám velmi náročné období
letošního roku. Období, kde
jsme intenzivně řešily situace a
každodenní problémy. Pro mne
to byla trochu jiná zkušenost při
realizaci tak náročného projektu
jakou je kanalizace. Nikdy tak
náročnou
stavbu
obec
v minulosti nerealizovala a
myslím, že v budoucnu realizovat nebude. Ta moje
jiná zkušenost spočívá v poznání, že někteří občané
nevidí nebo nechtějí vidět pozitivní dopady
zmíněného
projektu.
V
těchto
kritických
připomínkách jsem někdy cítil až příliš negativismu.
Příklad desetiminutové zdržení při průjezdu návsí byla
pro někoho velká nehoráznost, aby poté měl
hodinové zdržení z důvodu stavebních prací na
dálnici. Jiná zkušenost byla úplně opačná, kdy někteří
občané projevovali podporu pozitivním názorem a
přičiněním i svými posilujícími modlitbami. Přes
veškeré problémy se podařilo realizovat projekt
kanalizace v polovičním čase než je obvyklé, bez
závažných zranění. Katastrofické scénáře rádoby
odborníků na kanalizaci se nenaplnily. Odstraňování
nedostatků přeruší nadcházející Vánoce a pokračovat
budou po Novém roce. Poděkovat bych chtěl všem,
co se o tento projekt aktivně zajímají a podporují ho.
Nelze přehlédnout opravené komunikace s novými
obrubami a chodníkem, které jsou nad rámec
projektu kanalizace.
Při stavbě kanalizace obec realizovala akci
„Zateplení a výplň otvorů KD Heršpice“ financovanou
z OPŽP. Jednalo se o výměnu luxferů, opravu svislé a
vodorovné izolace. Dále byla zateplena střecha a
obvodové zdivo. Přebroušením parket s lakem dostal
sál nový lesk. V přísálí si vyšlapujeme po nové
podlahové krytině.
Začátek roku se také nesl v duchu pomoci
potřebným pořádáním Tříkrálové sbírky s koledníky,
kteří vybrali 20 189,- Kč.

Dále pokračoval Mysliveckým plesem, Dětským
maškarním plesem, ostatky, Jarní burzou,
sportovními akcemi pro děti, tradičními hody,
Podzimní burzou, rozsvícením vánočního stromu
s benefičním jarmarkem a závěr roku samozřejmě
patří již tradiční besedě pro seniory. Akce pro děti i
dospělé jsou celoročně pořádány i na Ekofarmě
Jalový dvůr.
Tak bych chtěl této předvánoční atmosféry, kdy mají
lidé k sobě blíže, tak trochu využít nebo i trochu
zneužít k tomu, abychom se na tyto složité okamžiky
snažili zapomenout a snažili se hledat v životě
pozitivní věci a věnovali se tomu, co bude dál.
Poděkování patří všem obětavým občanům a členům
našich spolků, kteří svoji činností obohacují život
v obci.
Závěrem Vám přeji radostné prožití vánočních
svátků, do nového roku zdraví, štěstí, spokojenosti
a vzájemného porozumění.
Jiří Ziegler

Usnesení z jednání ZO Heršpice ze dne
28.04.2015
Usnesení č. 05/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1 příjmy ve výši 543 600,- Kč,
výdaje celkem 543 600,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 05/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu č. 14205483 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky
v rámci Operačního programu Životní prostředí,
Státní fond životního prostředí České republiky se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČ: 00020729, zastoupený ředitelem Ing. Petrem
Valdmanem.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 05/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Zateplení a výplň otvorů v KD Heršpicích“.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/05a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská
škola a Základní škola Heršpice, okres Vyškov za rok
2014.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/05b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Mateřská škola a Základní škola Heršpice, okres
Vyškov za rok 2014 a rozdělení hospodářského
výsledku ve výši 81 272,15 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/05c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
předloženou účetní závěrku obce Heršpice za rok
2014 představující věcný a poctivý obraz finančního
účetnictví a finanční pozice účetní jednotky.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvu o výkonu sociálně –
právní ochrany dětí s Městem Slavkov u Brna, se
sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ 00292311, zastoupené starostou Michalem
Boudným.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/07
Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcného
břemene č. PV-14130006900/001 – E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí Nařízení vlády ze dne 16.03.2015, kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění

pozdějších předpisů a schvaluje výši odměn
neuvolněným členů zastupitelstva beze změny.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o probíhající výstavbě kanalizace a
ČOV v rámci projektu DSO Ligary.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o:
 Zahájení akce „Zateplení a výplň otvorů v KD
Heršpice“,
 Velkém jarním úklidu,
 70. výročí osvobození obce Heršpice a konec
2. světové války,
 Program rozvoje venkova 2015-2020.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení z jednání ZO Heršpice ze dne
30.06.2015
Usnesení č. 06/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Rozpočtové opatření č.2 příjmy ve výši 1 161 300,- Kč,
výdaje celkem: 1 161 300,- Kč, sociální služby Slavkov
u Brna: 8 100,- Kč, rezerva: 1 153 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 06/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
z rozpočtu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno, na nákup prostředků požární ochrany pro JSDH
obce Heršpice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo se společností UNIFAST spol. s r.o., se
sídlem Kmochova 135/40, 614 00 Brno na sanaci
vlhkého zdiva budovy kulturního domu v rozsah ve
výši 97 637,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/07a
Smlouva č. 1030023403/002 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s., se

sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
dokument „Program rozvoje obce Heršpice“.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/09a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí žádost pana Luďka Kučery, bytem Heršpice
229 ve věci odkoupení pozemku par.č. 1032, o
výměře 1474 m2 ve vlastnictví obce Heršpice v k.ú.
Heršpice
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/09b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání ukládá
starostovi Jiřímu Zieglerovi projednat s panem
Luďkem Kučerou možnost směny nebo odkup části
předmětného pozemku, a to do 30. září 2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí záležitost paní Romany Kosinové a
konstatuje, že obec nenese odpovědnost za smlouvu
o dílo na výstavbu rodinného domu uzavřenou paní
Romanou Kosinovou a společností RD BRIST.
Zastupitelstvo obce Heršpice pověřuje starostu Jiřího
Zieglera k právním úkonům zastoupením advokátní
kanceláří STŘELEC & PARTNER, Střelec Karel, JUDr.
Masarykovo náměstí 47/33, 682 01Vyškov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/13
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2015. Dodatkem
se nemění celková cena díla.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

 Varovný protipovodňový systém a povodňový
digitální plán,
 Velkém dětském dnu,
 Pasování prvňáčků loučení se čtvrťáky,
 Volba nové školské rady,
 RESPONO –svoz komunálního odpadu v pondělí
06.06.2015 je beze změny.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení z jednání ZO Heršpice ze dne
29.10.2015
Usnesení 07/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě 1053/2005
2664/2005 s akciovou společností AGRIA a.s.,
Nížkovice 74.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu Dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/06a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o stavu prací na monografii
Heršpice k 21.10.2015.
Usnesení 07/06b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o vytvoření díla a jeho užívání.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o probíhající výstavbě kanalizace a
ČOV Hodějice v rámci projektu DSO Ligary.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 06/14
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o probíhající výstavbě kanalizace a
ČOV Hodějice v rámci projektu DSO Ligary.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí žádost společnosti Jalový dvůr, IČ 46993941,
se sídlem Slavíčkova 11, 638 00 Brna ve věci možné
směny pozemků.
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu Radima
Jakubčíka k jednání a přípravě možné směny
navrhovaných pozemků.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 06/14
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o:
 Realizace akce „Zateplení a výplň otvorů v KD
Heršpice,

Usnesení 07/09
Smlouva č. .: PV-014330029283/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, kabelová
přípojka NN – E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/10a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Záměr opravy dětského hřiště Skalka a ukládá členům
zastupitelstva připravit návrh možné opravy ve
spolupráci s dobrovolníky.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/10b
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Jiřího
Zieglera ke všem úkonům podání žádosti o podporu
na opravu dětského hřiště Skalka.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/10c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o:
 Tradiční krojované hody – poděkování
pořadatelům a stárkům
 Uspávání broučků 23.102015
 Zahrádkáři – posezení u cimbálu 14.10.2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení z jednání ZO Heršpice ze dne
15.12.2015
Usnesení č. 08/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Rozpočtové opatření č. 8,. příjmy ve výši 30 400,- Kč,
výdaje celkem: 30 400,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2016; příjmy dle položek a
výdaje dle paragrafů.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje rozpočtový
výhled obce Heršpice na období 2016 až 2019.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
plán inventarizace majetku obce Heršpice
k 31.12.2014.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje

převod majetku – jednotnou kanalizaci z vlastnictví
obce Heršpice do vlastnictví dobrovolného svazku
obcí Ligary. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
starostu obce ke všem úkonům spojené s převodem.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/09a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
úplatné nabytí nemovité věci, a to pozemků pč. 451 a
pč. 454 v k.ú. Heršpice pro účely výstavby příjezdové
komunikace a výstavby objektů kanalizace a schvaluje
cenu ve výši 175,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/09a
schvaluje Kupní smlouvu s TJ Heršpice na pozemek
p.č. 451, orná půda, o výměře 1221m2, pozemek p.č.
454, orná půda, o výměře 1075m2 vše v k.ú. Heršpice
za cenu dohodou celkem 401 800,- Kč. Náklady
spojené s převodem vlastnických práv hradí kupující.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání zamítá
žádost společnosti Jalový dvůr s.r.o. na možnou
směnu pozemků. Nabízené pozemky nejsou
v zájmovém území obce Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.08/11
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
záměr uspořádání Rodáci 2016 a ukládá zastupitelům
aktivně se podílet na přípravě.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/12a
Zastupitelstvo obce Heršpice deleguje zástupcem
obce na řádné valné hromady společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, konané v roce
2015, 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.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/12b
Zastupitelstvo obce Heršpice deleguje zástupcem
obce na řádné valné hromady společnosti RESPONO,
a.s. se sídlem Vyškov-město, Cukrovarská 486/16,
konané v období roku 2015 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.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/13
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o probíhající výstavbě kanalizace a
ČOV Hodějice v rámci projektu DSO Ligary.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/14
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o:
 Povodňovém plánu obce Heršpice
 Memorandu mezi obci Heršpice a obci
Stoianovca Moldavská republika
 Kniha o Heršpicích – příprava pokračuje, kroniky
a jiné cenné dokumenty
 Knihovna bude 23.12.2015 zavřena
 Úředních hodinách obecního úřadu v době
svátků
 RESPONO – svoz komunálního odpadu je beze
změny
 Používání zábavné pyrotechniky pouze ze
souhlasem vlastníka
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Obecní knihovna Heršpice
V současné době má naše vesnice 821 obyvatel,
pouze 36 dospělých a 5 dětí navštěvuje knihovnu.
Knihovna má 3 182 knih, z toho je 2 865 knih krásné
literatury pro dospělé a děti a 317 knih naučné
literatury. Dále ještě máme možnost od Knihovny
Karla Dvořáčka ve Vyškově si vypůjčit knihy tzv.
výměnným fondem, čehož také využíváme.
V průběhu roku bylo čtenářům půjčeno 1 222 knih.
Na závěr krátké zprávy přeji všem krásné prožití
svátků vánočních, dětem hodně dárků pod
stromečkem a do nastávajícího nového roku přeji
všem jen to nejlepší.
Marie Marková, knihovnice

Vánoce nejen se symboly
V Adventu a o Vánocích nezůstáváme jen symbolů,
jako je adventní věnec, vánoční stromeček, koledy
nebo betlém. Skrze víru můžeme zvát Ježíše jako
vzácného hosta do středu rodiny při společné
modlitbě. Můžeme si to znázornit rozsvícením svíce.
Modlitba je výsada člověka, který je Božím obrazem a
může tímto způsobem mluvit s Bohem.
Papež Jan Pavel II. řekl: „Společná modlitba v rodině
je důležitá především proto, že modlitba se rodí
právě v rodině. Ta je první školou modlitby. Děti se
už od útlého věku mají učit chápat Boha a uctívat ho.
Z toho, co si osvojili v rodině i v této oblasti, žijí
potom celý život. Jestliže rodiče prožívají svůj život
před Bohem, je modlitba pro ně samotné něčím
spontánním. Když pak dítě vidí rodiče, jak se spolu
modlí, jak s vděčností děkují, s obdivem Boha chválí,
pokorně odprošují a s důvěrou prosí, pak se i ono
pokusí taky něco povědět.“
Ve věřící rodině má být také čas a místo k prožívání
víry, mohlo by se také říci, k výchově dětí ve víře.
Vrátíme se ke křestnímu závazku rodičů, kde otázka
zní: „Křtem na sebe berete povinnost, že děti
vychováte ve víře a že je budete učit milovat Boha
a bližního…“ První část slibu „vychováte ve víře“
ukazuje na osobní příklad rodičů. Vychovat např. ke
skromnosti mohou jen skromní rodiče. Stejně tak ve
víře.
Znamená to tedy žít v prostředí víry se svými dětmi –
malými nemluvňaty, které nerozumí, ale vnímají, že
rodiče ctí Boha, přes děti školní, se kterými se rodiče
modlí až po náctileté, kterým jsou rodiče oporou a
doprovází je k samostatnému duchovnímu životu.
Chci vás povzbudit ke společné modlitbě v rodině.
Všechno má mít svůj řád, tak pokud má i modlitba
své místo v rodinném životě, zvláště večer, je to velký
vklad pro vedení dětí ve víře. Nemáme copak hezké
vzpomínky z našeho dětství právě na společnou
modlitbu? Prožijme Vánoce také s Ježíšem, kterého si
mnoha symboly připomínáme, a který zůstává živý
uprostřed nás.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Vánoční pozvání pro rodiny s dětmi
Zveme vás na prohlídku vyřezávaného betléma
v dolním kostele na štědrý den 24. 12. v době
10.00-12.00 hodin. Můžete si přinést lampu na
Betlémské světlo, které ozáří váš slavnostní stůl.
Přijďte si také zazpívat koledy u betléma v kostele
03.01.2016 v 15.00. Koledníčky vám poskytneme.

Opravy kostela sv. Matouše
V Heršpicích byla provedena úprava vstupu do
kostela sv. Matouše a soklu věže. Ve vstupu byl
odstraněn stávající povrch z teracca a proveden nový
obklad z žulových desek. A to jak ve vlastním vstupu
do kostela, tak na soklu věže kostela. Před vstupem
bylo provedeno předláždění zpevněné plochy.
S časovým předstihem byly provedeny výkopy kolem
věže za účelem vyschnutí základového zdiva
a následný zásyp makadamem. Kolem celého kostela
byly osazeny obrubníky okapového chodníku. Na
opravách ve výši 52 000 Kč se podílela finančně
farnost.
Vánoční program katolické farnosti
Zpovědní dny: Slavkov pondělí 21. 12. a úterý 22. 12.
vždy 17.00-19.00.
Betlémské světlo a prohlídka betléma v kostele
(dolním) 24. 12. v době 10.00-12.00.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi ve
Slavkově v 15.30.
Půlnoční mše svatá v Heršpicích ve 21.30 (Hodějice
21.30, Nížkovice 22.00, Němčany 23.00, Slavkov
23.00).
Mše sv. 25. - 26. 12. a 1.1 v Heršpicích v 11.00 (ve
Slavkově budou v 9.30 h).
Svátek Svaté rodiny 27. 12. mše s obnovou
manželských slibů.
Slavnost Zjevení Páně 3. 1. mše s žehnáním vody,
křídy a kadidla.
Koledy u betléma 3. 1. v 15.00 v kostele (dolním).
Další informace o programu farnosti najdete na
www.farnostslavkov.cz
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160,
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce
2016 Vám i Vašim rodinám přejí kněží P. Milan
Vavro a P. Petr Mareček

Betlémské světlo 2015

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní
„ Pokoj ve mně – pokoj s tebou“.
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí
Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila v sobotu
12. 12. 2015 v katolickém kostele ve farnosti
Neusimmering na náměstí Enkplatz. Pro Betlémské

světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do
České republiky. V sobotu 19. 12. 2015, bylo za
spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské
světlo vlaky po naší vlasti. V zádveří Heršpického
kostela si budete moci vyzvednout Betlémské světlo
ve čtvrtek 24.12.2015 v dopoledních hodinách.
Pár vět členů sdružení Prosperita pro
Heršpice
Rok 2015 je téměř za námi a čeká nás jedno
z nejkrásnějších období v roce: vánoční čas, který
trávíme se svými blízkými a s těmi, které máme
rádi. S Vánocemi přichází rovněž čas bilancování a
hodnocení končícího roku.
I naše sdružení vyhodnocuje, co se nám podařilo
vykonat, a co méně či vůbec ne, a také co bychom
mohli v příštím roce zlepšit. Chceme mimo jiné lépe a
intenzivněji komunikovat s občany prostřednictvím
sociálních sítí, jelikož je to nejrychlejší a
nejjednodušší způsob pro sdělování informací,
kladení dotazů a výměnu názorů.
Hlavní událostí tohoto roku je v naší obci bezesporu
výstavba kanalizace. Sdílíme názor, že tato stavba je
důležitá z důvodů dlouhodobé ochrany životního
prostředí, péče o krajinu a trvale udržitelného rozvoje
a věříme, že nikdo z nás nechce žít ve znečištěném
prostředí. Ale co nás jako sdružení trápí je způsob,
kterým byla celá stavba realizována. Časté výměny
pracovních skupin, nedostatek informací, nepořádek
a v neposlední řadě provedení celé stavby
(opakované výkopy apod.) nese zvýšené riziko
možných závad a následné zvýšení nákladů na provoz
ČOV, které bude muset někdo zaplatit. Na tyto
problémy stejně jako na závady a nedostatky při
opravě komunikací upozorňujeme na schůzích
zastupitelstva a doufáme, že vedení obce sjedná v
brzké době nápravu.
Pro nastávající rok si klademe za cíl více se zajímat
o dění a problémy v obci a aktivněji a zodpovědněji
přistupovat k jejich řešení, ať už se týkají školy
v naší obci nebo rekonstrukce hřiště v části obce
„Skalka“. Rekonstrukce hřiště by mohla proběhnout
během příštího roku, pokud se nám podaří ve
spolupráci se spoluobčany vypracovat kvalitní projekt
a získat potřebné finance zapojením se do grantového
programu nadace ČEZ – Oranžová hřiště.
V neposlední řadě se budeme podílet na přípravách a
organizaci tradičního setkání rodáků v roce 2016.
Přejeme vám všem klidné a pokojné Vánoce
a dobrou mysl po celý rok 2016!
Prosperita pro Heršpice

LIGARY – kanalizace a ČOV
Výstavba stokových sítí v pěti obcích svazku a
společné ČOV je dokončena. Stavba takového
rozsahu se realizuje běžně dvacet čtyři měsíců, náš
projekt bohužel tento „luxus“ neměl. V poslední době
slýcháváme ve sdělovacích prostředcích zprávy o
projektech, které nestihnou dokončit realizaci do
konce roku 2015 a přijdou o dotace. Náš společný
projekt je i díky vám dokončen i včetně administrace
a běží zkušební provoz ČOV. Teď si asi myslíte, že to
tak není. V současné době je situace v zúčastněných
obcích obdobná. Probíhá postupné odstraňování
zjištěných nedostatků nebránících užívání stavby a
terénních úprav. Na závadách, které nebudou
odstraněny do konce letošního roku, budou firmy
pokračovat v lednu 2016. Během realizace bylo nutné
vykácet některé stromy, a tak náhradní výsadbu bude
provádět svazek podle rozhodnutí obcí. Napojování
nemovitostí na kanalizační řady probíhají v obcích
postupně a je napojena více jak polovina. Nutnost
napojení je potřeba chápat ve dvou rovinách. Jedna
rovina je likvidace splašků na ČOV (dle platného
zákona) a zlepšení životního prostředí a druhá rovina
je prokázání takzvaných uznatelných nákladů na
vybudování odbočení pro danou nemovitost. Pokud
svazek
neprokáže
oprávněnost
dotovaného
odbočení, stává se to neuznatelným nákladem. Co to
znamená. Pro obec to znamená stoprocentní úhradu
nákladů na výstavbu odbočení a pro majitele
nemovitosti to znamená, že při pozdějším napojení
úhradu těchto nákladů, které se mohou pohybovat
v rozmezí 20 až 50 tisíc Kč podle hloubky, délky i zda
prochází pod komunikací. Nepřipojením nemovitosti
na kanalizační řad se majitel vystavuje sankcím,
pokud neprokáže likvidaci splašků na akreditovaném
pracovišti (ČOV), včetně laboratorních rozborů.
Touto
cestou
chci
upozornit na to, co do
splaškových
vod
nepatří, např. utěrky,
různé druhy ubrousků,
fritovací
oleje,
hygienické
vložky,
výpalky a samozřejmě

nelze přečerpávat splašky ze septiků či jímek do
kanalizace. Toto všechno ohrožuje jak mechanický,
tak i biologický provoz a zvýšení nákladů na opravy.
Důležitou informací je stočné. Stočné se začne počítat
od 1. července 2016 a cena je stanovena dle
rozhodnutí podmínek SFŽP čerpání dotací na částku
38,-Kč s DPH a povinným ročním navyšováním o 2 %.
Původní podmínka navyšování ve výši 5 % se
jednáním s fondem podařila výrazně snížit. Podmínky
napojení a stanovení odečtů budou uvedeny ve
smlouvě o odvádění a likvidaci splaškových vod,
kterou budete mít v dostatečné době k prostudování.
Uzavřením smlouvy bude předcházet předávací
protokol odběratele, který bude dodán do každé
domácnosti v listinné podobě a v elektronické verzi
bude na stránkách obcí svazku.
V současné době se připravuje webová stránka
svazku Ligary, kde budou potřebné informace.
Jiří Ziegler, předseda svazku

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
V tomto školním roce navštěvuje MŠ 28 dětí. Jsou
rozděleny do dvou tříd: "Sluníčka a Hvězdičky“.
"Předškolní“ děti jezdily v měsíci říjnu a listopadu do
krytého bazénu ve Vyškově, kde se učily plavat v
plavecké škole.
Přípravu na vánoční dobu jsme zahájili účastí na
Jarmarku. V pátek 4.12.2015 zavítal do školky
Mikuláš, doprovázen andělem i čertem. Děti slíbily, že
budou hodné, zarecitovaly básničky a byly
obdarovány balíčkem. Tímto děkujeme našim
sponzorům
heršpickým
Zahrádkářům
a Mateřskému centru za dobroty pro děti. Na
"Besedu pro seniory" si děti s oblibou nacvičovaly
pohádku "O veliké řepě". Poslední předvánoční akcí
školky a školy společně jsou " Vánoční dílničky",
odkud si všichni zúčastnění odnesou vlastnoručně
vyrobené vánoční ozdoby. Pod školkovým
stromečkem čekají na rozbalení hračky, které zajistilo
Mateřské centrum. Přejeme všem dětem i občanům
Heršpic krásné a radostné Vánoce.
učitelky MŠ

Zápis do 1. třídy
V ZŠ Heršpice proběhne zápis ve středu 20. ledna
2016 od 14:00 do 16:30 hodin. K zápisu jsou povinni
přijít rodiče (zákonní zástupci) s dítětem, které
dosáhne do 31. 8. 2016 věku šesti let nebo mělo
odklad školní docházky. K zápisu se musí dostavit i ti
rodiče (zákonní zástupci), kteří chtějí pro své dítě
žádat odklad školní docházky. Rodiče při zápisu
předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte,
cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem
pobytu.
Po zápisu škola nabízí rodičům s dětmi kurz
edukativně stimulačních skupin, který proběhne
v druhém pololetí tohoto školního roku. Cílem kurzu
je plynulé a nenásilné zařazení předškoláka
do běžného školního života. Dochází zde k rozvoji
schopností a dovedností důležitých pro úspěšné
zahájení školní docházky. Obsahově pestré lekce
vytvořené Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Brně jsou zaměřené na smyslové vnímání, početní
představy, rozvoj řeči, soustředěnost při práci,
uvolňování ruky, správné držení tužky apod. Rodiče
tak mají možnost prožít první momenty školní
docházky se svými dětmi.
Mgr. Eva Harachová

Vítání občánků
Obec Heršpice přivítala nové občánky.
Děti nás naplňují štěstím a radostí. S nadsázkou by se
dalo říct, že naše obec by měla radostí a štěstím
přetékat. V letošním roce jsme totiž přivítali celkem
22 našich nejmenších občánků – 10 holčiček a 12
chlapečků. Vítání občánků proběhlo 26. dubna a 6.
prosince v přísálí kulturního domu a nové občánky
přivítal pan starosta Jiří Ziegler a pan místostarosta
Radim Jakubčík. Programem provázeli paní Renáta

Podzimková a předseda kulturně-školské komise
Zdeněk Janík. Na přípravě akce se podíleli členové
kulturně-školské komise, paní Renáta Podzimková a
Karel Knesl, a zaměstnanci obecního úřadu. Naše
poděkování patří také panu Jiřímu Olšanskému z
Heršpic za úchvatné řezbářské dílo - novou kolébku
pro občánky.
Všichni, kdo přijali pozvání k této události,
si poslechli krásné vystoupení žáků Základní
umělecké školy Františka France ve Slavkově u Brna
připravené pod vedením paní učitelky Vítězslavy
Šujanové. Kulturní program doplnilo recitační pásmo
v podání žáků základní školy v Heršpicích.
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 a slavnostní akt byl završen společnou
fotografií občánků, rodičů a zástupců obce do
heršpické kroniky. Fotografie z této významné
události jsou vyvěšeny ve fotogalerii na webových
stránkách obce.
Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D.,zastupitel
26. dubna 2015 byli přivítáni:
Dominik Šmerda, Heršpice 291
Jiří Malina, Heršpice 312
Vladimír Marek, Heršpice 149
Magdaléna Plchotová, Heršpice 298
Michal Vlach, Heršpice 158
Adéla Vodová, Heršpice 260
Lydie Horychová, Heršpice 225
Natália Bodocká, Heršpice 298
Vojtěch Ševčík, Heršpice 290
David Fojtík, Heršpice 322
Tereza Šmerdová, Heršpice 4
6. prosince 2015 byli přivítáni:
Sara Eftimiadu, Heršpice 298
Eduard Martének, Heršpice 215
Jakub Tesař, Heršpice 235
Vendula Dopitová, Heršpice 269
Adéla Mihálová, Heršpice 209
Richard Kuchta, Heršpice 307
Silvie Friedmanová, Heršpice 273
Jonáš Navrátil, Heršpice 99
Barbora Wutzelová, Heršpice 298
Matias Matušů, Heršpice 299
Ondřej Kuňák, Heršpice 254

Velký dětský den
Za nádherného počasí byl v sobotu 6. června pro naše
nejmenší uspořádán ve spolupráci obecního úřadu a
místních organizací Velký dětský den. Děti si
zasoutěžily ve sportovních a hasičských disciplínách
na fotbalovém hřišti, ve skalce si vyzkoušely svoje
znalosti z myslivosti a ze zahrádkářství. Zpestřením
byl pro děti nafukovací skákací hrad, kde bylo
neustále plno a několikrát zopakovaný hasičský útok,
který se stal v horkém dni pro mnohé i příjemným
osvěžením. Odměnou pro děti byl určitě dobrý pocit
ze splněných disciplín, také balíček sladkostí
s diplomem a jistě i dobroty z udírny. Pro pořadatele
byla největší odměnou velká účast dětí a také jejich
spokojený úsměv. Diskotéka pro děti a následně pro
dospělé podpořila dobrou náladu všech, kteří se jí i
sportovního odpoledne zúčastnili a byla pěknou
tečkou za vydařenou kulturní akcí. Velké poděkování
patří zástupcům obce a všem pořádajícím
organizacím, kteří se starali o příjemné prožití
sportovního odpoledne dětí i rodičů, zkrátka všem,
kteří se na této akci nějak podíleli.
Radim Jakubčík, místostarosta

Český zahrádkářský svaz Heršpice
Letošní rok pomalu končí a nastává čas bilancování.
Zahrádkáři již zazimovali svoje zahrady, sady a
vinohrady, na chvíli odložili rýče, hrábě a motyky a
připravují se na Vánoce a přivítání nového roku. Náš
spolek zahrádkářů má v současné době 36 členů,
z toho je 31 žen a 5 mužů. Mimo pěstování ovoce,
zeleniny, vína a květin, což je naším hlavním zájmem,
pořádáme přednášky, zahrádkářská setkávání, výlety
po okolí, zájezdy, výstavy. Naše akce jsou přístupné
všem, kteří mají zájem se něco nového dozvědět,
něčemu se naučit, někam se podívat, přiložit ruku
k dílu a především společně trávit volný čas. Ráda
bych
se
zmínila
o
některých
akcích, které
jsme
pořádali
nebo se jich
zúčastnili
v druhém
pololetí
tohoto roku.
V pátek 28. 8. 2015 jsme se vydali s cest. kanceláří
Kamibus do rakouského Tullnu na Mezinárodní
zahradnický veletrh. Zájezd byl připravován dlouho
dopředu a všichni očekávali, že po tropickém létu se

počasí umoudří a alespoň částečně se ochladí. Naše
přání se ale nesplnilo, byl opět horký letní den.
Výstava měla hlavní téma „Příběhy lásky.“ Z květin
byla ztvárněna klasická umělecká díla jako jsou –
Romeo a Julie, My Fair Lady, Popelka a další.
V ostatních pavilonech byla vystavena zahradní
technika, keramika, dárkové předměty a mnoho
dalších produktů.
Bylo možno si zakoupit cibuloviny, kaktusy, trvalky,
skalničky, stromky a další rostliny.
Po prohlídce výstaviště jsme si zajeli vláčkem do
města a k Dunaji. Na břehu Dunaje stojí nádherná
fontána Nibelungů. Znázorňuje setkání Kriemhildy
s Hunským králem Attilou. Před fontánou leží
rozevřená bronzová kniha s verši týkajícími se tohoto
místa. Od Dunaje jsme šli do městečka a prohlédli si
kostel sv. Štěpána a náměstí.
A pak již následovala cesta domů. Přijeli jsme všichni
vyčerpaní, ale snad si každý na výletě našel něco,
co se mu líbilo a na co bude rád vzpomínat. Všem
účastníkům patří veliký dík za dochvilnost a doufám,
že už zapomněli na únavu i případné nedostatky, a že
se s námi opět vydají na nějaký výlet, který budeme
pořádat v příštím roce.
Ve dnech 19. a 20. září 2015 se ve Slavkově
uskutečnila již X. Oblastní výstava ovoce a zeleniny.
Také my jsme měli možnost vystavit některé naše
výpěstky. Šikovné ruce našich zahrádkářek
naaranžovaly velice pěkné zákoutí, které si nic
nezadalo s dekoracemi, které vytvořily ostatní
organizace. Hlavním aranžérem celé výstavy byl
profesionální florista pan Jaromír Kokeš, který má
několik ocenění nejen v ČR, ale i na Slovensku.
Výstavu zhlédlo 1400 návštěvníků a všem se velice
líbila.
Za pěkně a vkusně naaranžovanou expozici jsme
obdrželi poděkování od ZO ČZS Slavkov u Brna a od
předsedy z ÚS Vyškov pana Kolečkáře.
Na závěr zahrádkářského roku jsme v Heršpicích
přivítali Cimbálovou muziku z Milotic. Každý
zahrádkář si mohl pozvat i svoji rodinu a přátele.
Večer se sešlo v kulturním domě 65 hostů. Popíjelo se
víno z heršpických vinohradů, přikusovaly se
klobásky, chléb a sýr. V sále panovala dobrá nálada,
muzikanti skvěle hráli a zpívali, několik párů si i
zatančilo a nakonec téměř všichni vytvořili kolem
kapely kruh a zpívali společně. Byl to pěkný večer a
rádi bychom ho zopakovali i v příštím roce.
Mateřské centrum Ententyky pořádalo již 9. benefiční
jarmark. Jako každoročně naše zahrádkářky pomáhaly
s pečením perníků, trubiček a cukroví. Společně
s dětmi a maminkami pekly a zdobily a vstřebávaly
příjemnou předvánoční atmosféru.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zahrádkářům
a příznivcům za jejich práci, za obětavost a ochotu,
za účast na různých akcích – velký dík Vám Všem.
A protože konec roku se nezadržitelně blíží, přeji
nejen zahrádkářům a příznivcům, ale Všem
spoluobčanům pokojné Vánoce a do nového roku
2016 hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Za ZO ČZS Heršpice Jitka Novotná

DVACET LET
DSO ŽDÁNICKÝ LES A POLITAVÍ
V roce 2015 si připomínáme 20. výročí založení
Dobrovolného svazku obcí Ždánického lesa a Politaví.
Takové kulaté výročí nutí k pohledu zpět a k malému
hodnocení. Někdo chytrý už kdysi dávno napsal, že
pro krok do budoucnosti je nejlepším průvodcem
pohled do minulosti. Proto i tato malá knížečka.
Ono totiž po tzv. sametové revoluci v tom
devadesátém roce nebylo pro obce vůbec na růžích
ustláno. Mnohé obce začínaly z ničeho, protože se
znovu narodily, nebylo zkušeností. A tehdy, kdy se
rodily nové vztahy, rozděloval majetek státních
organizací, kdy bylo třeba odstranit černé skládky a

dát řád odpadovému hospodářství, prosazovat zájmy
obcí na Slavkovsku v rámci vyškovského okresu vůči
těm, co měli tzv. větší váhu při rozhodování, se
zrodila myšlenka společného postupu několika obcí.
Ta myšlenka dozrávala po dobu pěti let, až 10. května
1995 doznala reálné podoby ve Svazku obcí Politaví.
Tehdy 14 zástupců obcí založení stvrdili podpisy na
společné ustavující listině.
Na okrese Vyškov to byla první vlaštovka. Nebylo to
jen společné „radění se“, ale především společné
postupy. Tak třeba tím prvním velkým vydařeným
projektem byl vznik Přírodního parku Ždánický les, na
jehož vytvoření se shodly okresy Vyškov a Hodonín.
Za dalších pět let po založení vzniklo jedno z
největších sdružení na Moravě se 27 obcemi, které
trvá dodnes. A je to spojenectví, které se směle může
ohlédnout zpět, a předat tak zkušenosti do
budoucna.
Vždyť třeba díky němu byly realizovány první
cyklostezky na Vyškovsku, díky němu byla zvolena
společná strategie při získávání akcií energetických
společností, díky němu vznikla společná internetová
propojení, díky němu byl realizován soupis drobných
sakrálních staveb, pořízeny informační či naučné
tabule, odpočívadla… Díky němu se projevila snaha
zviditelnit tento krásný, leč přece jen zapomenutý
kout Moravy.
Na slavkovském zámku dostala podobu myšlenka
přenesení původně církevní záležitosti do života obcí.
Byl to ojedinělý počin, který je ojedinělým dosud –
Slavkovská iniciativa smíření, která na pozadí
nesmyslného krveprolití Bitvy tří císařů si klade za cíl
hledání cest, které lidi spojují, nikoliv rozdělují. Její
snahou
je
překlenout
různost
politických,
náboženských či ryze lidských tahanic ke zlepšení
vzájemných vztahů, vzájemnému pochopení a
toleranci.
A podařilo se. Uskutečnila se mnohá setkání v
různých obcích a zůstala v paměti nejen četných
občanů-návštěvníků, ale získala ohlas i v zahraničí.
Proměna kraje je zjevná. Je to zásluha mnohých
starostů, obětavých členů zastupitelstev a především
lidí tohoto kraje, pro které to všechno vzniklo a bez
jejichž pochopení a přispění by to bylo zbytečné.
Chtěl bych jim všem poděkovat. Jmenovat a
poděkovat bych však chtěl těm zakládajícím, kteří se
tohoto okamžiku nedožili. Jirkovi Daňkovi, bývalému
starostovi Milešovic, jenž má velkou zásluhu na
budování cyklo - stezek, Ing. Václavu Martínkovi,
skromnému, ale rozhodnému starostovi
z
Hostěrádek-Rešova a Josefu Antošovi, starostovi z
Heršpic.
Rád bych také vyjádřil dík i těm ze zakládajících, kteří,

ač už ne ve funkci, jsou stále mezi námi. Rovnost a
nenadřazenost jednoho k druhému dala vzniknout
tomuto společenství obcí a měst. Nezbývá, než mu
popřát, ať dále roste, rozkvétá a nese plody.
Jaroslav Šimandl
bývalý starosta obce Bošovice
zakládající člen Sdružení a jeho dlouholetý předseda
27 obcí DSO Ždánický les a politaví
Bošovice, Bučovice, Dambořice, Heršpice, Hodějice,
Holubice, Hostěrádky - Rešov, Hrušky, Kobeřice u
Brna, Kojátky, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Lovčičky, Milešovice, Mouřínov, Němčany, Nížkovice,
Otnice, Rašovice, Slavkov u Brna, Šaratice, Uhřice,
Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov a Ždánice

V pondělí 28. září 2015 proběhlo na nádvoří Státního
zámku v Bučovicích slavnostní vyhlášení výsledků
cykloturistické akce „ Za poznáním regionu“.
Odměnu si odnesl každý, kdo v daném termínu
odevzdal řádně vyplněnou cykloprůkazku. Prosluněné
odpoledne bylo nabyté bohatým doprovodným
programem.
Obec Heršpice reprezentovali Andrea Maláčová,
Sabina Maláčová a Jan Bazala.

Ukázka vojenské historie
I v letošním roce jsme měli možnost zhlédnout
ukázku vojenského umění. Stalo se tak ve čtvrtek 3.
prosince 2015. Poprvé se tato vzpomínková událost
odehrála v Hejtmánkově zahradě, která byla dobře na
tuto akci připravena, a tak nic nebránilo tomu, aby za
přítomnosti České televize Ostrava mohla naplno
propuknout bitva IV. kolony hraběte Kolovrata a
francouzských vojsk. Za hřmění historických pušek,
umění vojáků v dobových uniformách, vojenských
povelů a několika velkých ohnišť rozmístěných po
zahradě byla atmosféra na bojišti velmi přesvědčivá a
všichni přítomní se mohli vžít do událostí v roce 1805.
V tuto chvíli bych připomenul údajné setkání císaře
Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra II, které
se uskutečnilo v roce 1805 před bitvou u Slavkova,
právě v Heršpicích v domě s č. p. 45.
Po skončení vojenské ukázky bylo připraveno
občerstvení v podobě opékání špekáčků, spojené
s ochutnáváním dobrého vánočního punče. Kdo chtěl,
mohl využít možnosti projížďky na koních.
Dokument o zmapování pochodu IV. kolony hraběte
Kolovrata, odvysílala Česká televize na programu ČT2
v sobotu 19. prosince 2015 v pořadu Náš venkov, pod
názvem Pochod na Slavkov.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví do nového roku 2016.
Radim Jakubčík, místostarosta

TJ Heršpice o. s.
Zdravím všechny sportovní přátele. Po delší pauze
Vám opět přináším novinky o dění v našem sdružení.
Jak jsme v minulém čísle Heršpického zpravodaje
slibovali, dne 30. 4. jsme provedli upálení všech
místních čarodějnic, nacházejících se v katastru naší
obce. Dne 6. 6. jsme uspořádali ve spolupráci
s ostatními dobrovolnými sdruženími v Heršpicích
„Velký dětský den“. Na všech stanovištích byly pro
děti nachystány zajímavé soutěže a po splnění
určitých úkolů sladké odměny. Celá akce byla

zakončena na místním fotbalovém hřišti, kde bylo pro
děti nachystáno občerstvení a dětská diskotéka. I
když byli organizátoři kvůli bezpečnosti pohybu dětí
tentokrát limitování pouze na dvě stanoviště (Skalka
a hřiště TJ Heršpice), věřím, že na atmosféře
dětského dne se toto omezení nepodepsalo a děti si
tento den užily v maximální míře.
V září se opět konaly tradiční krojované hody. Letos
bylo málo stárkovských párů, proto jsme je doplnili
chasou tvořenou z řad místních i přespolních občanů
oblečených do překrásných krojů z různých regionů.
Bylo to opravdu povedené zpestření hodů a já
osobně bych se nebránil, kdyby zůstalo zachováno do
dalších let. V pátek na večerní zábavě k muzice hrál
Classic Kroměříž. V sobotu k průvodu a k zábavě hrála
Dechová muzika ze Skoronic. K hodům zákonitě také
patří kácení máje. Tento rok se uskutečnilo 7.
listopadu.

Z dalších pořádaných akcí nesmíme opomenout
tradiční zabíjačku a účast Tělovýchovné jednoty na
tradičním
Benefičním
vánočním
jarmarku
pořádaného dne 29. listopadu v naší vesnici.
A samozřejmě 5. prosince k nám tradičně zavítal
Mikuláš s čerty a andělem, kteří odměnili hodné děti
a trochu pokárali ty zlobivější.
Chtěl bych nyní poděkovat všem, kdo se na organizaci

výše uvedených kulturních akcí podíleli a pomohli tak
připravit neopakovatelné zážitky.
V prvním čtvrtletí 2016 se můžete těšit zejména na
dvě akce: 30. 1. 2016 budeme pořádat ostatkový
průvod masek za doprovodu CM Pajtáš z Uherského
Brodu. Přesný začátek akce se dozvíte včas z plakátů
a obecního hlášení. Jsou vítány masky jakéhokoliv
věku a jakékoliv podoby, proto přijďte ať je náš
průvod opravdu bohatý. Sraz bude tradičně ve
fotbalových kabinách na místním fotbalovém hřišti.
V sobotu 6. února se bude konat Dětský maškarní
ples, na který zveme všechny děti a rodiče. Opět
budou pro děti připraveny zajímavé hry a bohatá
tombola.
Jarní sezóna našeho fotbalového klubu byla velmi
pestrá. Byli jsme svědky překvapivých výher,
předpokládaných a někdy i drtivých výher, ale zase
byly i utkání, kde nastal nepříznivý zvrat neočekáváná
remíza nebo prohra, s kterou málo kdo počítal.
Každopádně bych jarní část hodnotil kladně. Minulý
rok se dal dohromady nový tým. Někteří mí bývalí
spoluhráči začali opět hrát, nebo se vrátili z jiných
klubů. Rozhodně jsem nečekal, že bychom hned ze
startu zářili. V týmu je ale vidět určitý posun. Někteří
hráči se do formy vrátili, někteří se do ní dostali. Jsou
mezi námi bohužel ale i hráči, kteří výkonnostně
stagnují, bohužel brzdí ty, co by se mohli rozvíjet.
Samozřejmě mě to mrzí, protože věřím, že by stačilo
chodit na tréninky a to pomyslné kolo v týmu by
dostalo potřebný olej. Bohužel ale tyhle hráče
většinou na trénincích nevidím. Jak jsem ale již říkal
v týmu je vidět určitý posun, což se ukázalo
v umístění na konci sezóny, vybojovali jsme pěkné 4.
místo. Sezóna byla velice zajímavá, jelikož některé
oddíly po začátku sezóny své mužstvo odhlásili.
Z celkových 12 mužstev soutěž dokončilo 10 mužstev.
Počasí se také na této sezóně podepsalo, takže
většina zápasů se hrála u nás, jelikož soupeř měl na
hřišti nezpůsobilý terén. Na závěr sezóny jsme
uspořádali zápas svobodných proti ženatým a
zakončili tak tuto sezónu. Níže přikládám výsledkovou
tabulku Jaro 2015.

V podzimní části sezóny jsme již na soupeře doslova
vlétli. Z devíti zápasů jsme šest vyhráli, dva remizovali
a jeden prohráli. Osobně si myslím, že je to krásný
výsledek a již se těším na jarní část sezóny. Níže
přikládám tabulku podzimní části sezóny 2015/2016.
Naši fotbaloví internacionálové odehráli na podzim
jedno utkání proti týmu z Blučiny.

Výsledková Tabulka Podzim 2015

V této sezóně jsme rozjeli soutěž pro naše příznivce a
diváky. Soutěž probíhá každé domácí utkání
o poločase. Do soutěže se přihlásí každý, kdo
si koupí vstupenku na právě probíhající utkání.
Ze všech vstupenek se vylosují tři, kteří o poločase
soutěží o ceny. Úkolem v soutěži je trefit se do
vyznačených oblastí fotbalové branky. Věříme, že se
naše zápasy pro Vás diváky stanou více atraktivními a
vyplníme zároveň tu nudnou část mezi poločasy.
Takže přijďte a můžete i vyhrát zajímavou cenu.
V poslední části příspěvku bych Vás chtěl informovat
o fotbalové budoucnosti nejenom naší soutěže.
Počítačová revoluce vnikla již i do fotbalu, takže třeba
zápisy již vyhotovujeme elektronicky a okamžitě po
utkání se odesílají elektronicky na OFS Vyškov. Taktéž
přestupy probíhají elektronicky, takže my již dnes
vkládáme všechny fotografie našich hráčů do
informačního systému FAČR. Tímto tedy vyzývám
hráče, kteří ještě neposkytli panu Jaromíru Dostálovi
elektronickou fotografii, ať hned tak učiní. Případně ji
můžete
zaslat
na
náš
klubový
email
tj.herspice@seznam.cz. Co nám tahle revoluce ještě
přinese, to se nechme překvapit, doufám, že mile.
Závěrem bych Vám chtěl za celý klub TJ Heršpice
popřát šťastné a veselé Vánoce, mnoho úspěchů,
hodně zdraví a krásné zážitky v novém roce 2016 jak
v soukromém životě, tak při našich fotbalových
zápasech. Také děkuji všem příznivcům, kteří nás
podporují a pomáhají nám při organizaci
společenských akcí a také děkuji všem, kteří nám
chodí fandit naše fotbalové zápasy.
Lubomír Vylam předseda fotbalové klubu TJ Heršpice

Rok 2015 v hasičském sboru Heršpice
Doba vánoční je dobou bilancování, a tak bych se
společně s Vámi ráda ohlédla za prožitým rokem.
Pro sbor heršpických hasičů to byl rok změn. Na první
valné hromadě jsme poděkovali za výborně
odvedenou dlouholetou práci starostovi panu Miloši
Jakubčíkovi a byla zvolena nová starostka sboru paní
Zuzana Marková. Rozhodli jsme se pro přestup z
Moravské hasičské jednoty pod Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, od čehož si slibujeme větší
podporu nejen pro mládež, ale také možnost využití
různých dotačních programů. Dohodli jsme se, že
budeme nadále pokračovat v pořádání akcí pro
mládež v Heršpicích a že pozvedneme úroveň
hasičského sportu a budeme víc jezdit na soutěže.
S dětmi jste si mohli v září projít pohádkový les, v
říjnu navštívit tradiční drakiádu, v listopadu
lampiónový průvod zaměřený na seznámení dětí s
minulým režimem a objasnění, proč slavíme 17.
listopadu státní svátek a v prosinci jsme krom účasti

na vánočním jarmarku uspořádali vypouštění balónků
s přáním pro Ježíška. Akce byly povedené, a tak v nich
budeme pokračovat i v příštím roce.
Co se týče hasičského sportu, přes zimu se účastníme
uzlovací open ligy a štafetových závodů. Závody v
požárním útoku přijdou na řadu v květnu. Za finanční
spoluúčasti rodičů jsme zakoupili jednotné oblečení
pro mládež.
Příští rok nás čeká výročí 120 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Heršpicích, oslavy výročí
plánujeme na červen. V rámci mapování historie
sboru byla ustanovena komise pro zasloužilé hasiče a
historii sboru, jejímž předsedou je pan Miloš
Jakubčík.
Jak vidíte, odvedli jsme spoustu práce. Nic z výše
uvedeného by nebylo možné bez podpory obce,
tímto bych tedy ráda poděkovala panu starostovi i
všem členům zastupitelstva a taktéž díky patří paní
Martině Capitové. Za pomoc, podporu a čas věnovaný
mládeži děkujeme rodičům a těšíme se, že v roce
2016 budeme v podobném duchu a složení
pokračovat dál. Přejeme všem klidné prožití
vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku 2016.
Za hasičský sbor, Kateřina Kuňáková

Radostné a klidné prožití vánočních svátků,
naplněných pohodou a štědrostí u rodinného krbu,
v novém roce pevné zdraví a mnoho spokojenosti,
Vám přeje za pečovatelskou službu
Marcela Zieglerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 Opustili nás:
Bohumil Řehák, Heršpice 138
Jan Kučera, Heršpice 43
Vlastislav Maláč, Heršpice 23
Oldřich Varha, Heršpice 239
Luděk Sigmund, Heršpice 86
Aleš Vojtíšek, Heršpice 91
Zdeněk Blecha, Heršpice 236

Narodili se:
Matěj Zvěřina, Heršpice 321
Veronika Dvořáková, Heršpice 283
Dožívají se
65 let
Jaromír Dostál, Heršpice 126
Hana Pilátová, Heršpice 112
70 let
Alois Mager, Heršpice 35
Milan Cagášek, Heršpice 82
80 let
Jarmila Maláčová, Heršpice 141
91 let
Jan Dunaj, Heršpice 22

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky pro rok 2016 vybíráme od 15. února 2016.
- poplatek za komunální odpad na rok 2016 činí 460
Kč/os./rok
- poplatek za psa 150,-Kč/rok
- poplatek za kabelovou televizi 1380 Kč/rok (115
Kč/měsíc)
Obecní knihovna Heršpice oznamuje čtenářům, že ve
středu 23.12.2015 bude zavřeno. Ale již ve středu
30.12.2015 se na Vaši návštěvu těšíme, otevřeno
bude v obvyklou dobu.
Upozorňujeme občany na nebezpečí při manipulaci
se zábavnou pyrotechnikou a na nutný souhlas
majitele pozemku, kde je používána.

Úřední hodiny v době vánoční a novoroční
21.12.2015 – 8:00 – 12:00, 12:30 - 17:00
22.12.2015 – 8:00 – 14:00
23.12.2015 – ZAVŘENO
28.12.2015 – 8:00 – 12:00, 12:30 -17:00
29.12.2015 – ZAVŘENO
30.12.2015 – 8:00 – 12:00
31.12.2015 - ZAVŘENO
01.011.2016 - ZAVŘENO
04.01.2016 – 8:00 – 12:00, 12:30 - 17:00

93 let
Jiřina Kohoutková, Heršpice 186
96 let
Emilie Ševčíková, Heršpice 165

Všem jubilantům gratulujeme.
Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí,
pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních
úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje
starosta Jiří Ziegler, zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu.

Sběrné dvory:
čtvrtek 24.12.2015
zavřeno
sobota 26.12.2015
zavřeno
čtvrtek 31.12.2015
zavřeno
V ostatních dnech budou sběrné dvory otevřeny dle
běžné provozní doby.

