HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 2/2012
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
nedostatek vody v nás vzbuzuje starost, jestli
bude nějaká úroda, zda studny nevyschnou a proto
musíme se s vodou šetřit. Pokud, ale máme kolem
sebe vody příliš, je to zlé. Slovo povodeň
nenechává nikoho klidným.
Obec Heršpice řešila povodňovou událost ze
dne 3. června 2010 v části obce U hřiště, kde došlo
v důsledku přívalové vody k sesuvu svahu
a porušení účelové komunikace. Bylo nutné
v I. etapě odtěžit nezhutnitelnou zeminu a provést
odvodnění drenážním potrubím umístěné ve čtyřech
rýhách. V II. etapě bylo dokončeno odvodnění
a bylo provedeno statické zajištění svahu a účelové
komunikace provedením armované fixace. Celou
akci bylo nutné realizovat ihned a hrazena byla z
rozpočtu obce. Následně obec využila možnost
čerpání podpory na odstranění následků povodní
z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU), která
byla založena v r. 2002 na krytí nejzávažnějších
škod způsobených přírodními katastrofami.
Na základě rozhodnutí Evropské komise byl
ČR udělen finanční příspěvek z FSEU ve výši
5 111 401 EUR na krytí části výdajů spojených
s likvidací následků povodní z května a června 2010
na území Jihomoravského, Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského kraje. Jihomoravský kraj
obdržel z tohoto fondu podporu v celkové výši 6,5
mil. Kč. Obci Heršpice byla poskytnuta podpora
z FSEU ve výši 543 386,-Kč, tj. 100% uznatelných
nákladů.
Jiří Ziegler

Pověst je vyprávění s pravdivým
jadérkem
Tak uvedla svou přednášku paní Lia Ryšavá, která
byla hostem na evangelické faře při sborovém
odpoledni v neděli 17. června. Byla nám návštěvou
obzvlášť milou, protože vyrůstala ve zdejším sboru.
Mnozí z Vás ji ještě pamatují jako Liu Černíkovou,
dceru faráře Bohuslava Černíka. Nyní nám
představila drobnou knížečku pověstí a vyprávění o
evangelících z Boskovicka a Jevíčska „Zapomenuté
zkazky“. Jako vystudovaná etnoložka zpracovávala
zápisy těchto vyprávění, předávaných z pokolení na
pokolení v evangelickém prostředí Malé Hané. Jsou
to drobné historky o tom, jak se hlásili protestanti
po Tolerančním patentu (vydaném r. 1781)
k tolerovaným vyznáním, jak byli v době
protireformace pronásledováni a jak žili i v době
potoleranční. Dnes už si nedovedeme představit, jak
mnoho formovali konfesijní problémy nejen naši
historii, ale hlavně život prostých lidí. A právě
do této oblasti nám dávají „Zapomenuté zkazky“
nahlédnout. I když to nejsou příběhy z našeho kraje,
bylo nám představení sbírky pověstí velmi blízké. I
v našem kraji a v naší vesnici by se jistě našlo
mnoho podobných pověstí. Některé z nich – nejen
z evangelického prostředí - zachytil řídící učitel
Emil Pátek ve své knížce o Heršpicích z r. 1928.
(Možná, že ji ještě někteří z Vás doma mají.) Je
škoda, že v této práci už nikdo nepokračoval. Snad
po této přednášce se někdo najde…
Jako příklad uvádím jedno vyprávění z této útlé
sbírky:
NÁROŽNÝ
Po skončení napoleonských válek se vrátil do
Opatovic nějaký vojín, jmenoval se Nárožný. Jeho
pluk byl rozpuštěn v Uhrách a on se vydal domů
sám. Jednou, když už se chýlilo k večeru, uviděl
v širé pustě vpovzdálí světélko. Zamířil tím směrem,
až přišel k zemanskému dvorci, který byl obehnán
hliněnou zdí. Zatloukl na vrata. Přihnalo se několik
velkých psů a vrata otevřel šedivý stařec. Pustil
vojáka dovnitř a vyptával se, odkud je.
„Jsem z Moravy,“ řekl Nárožný.
„Odkud?“
„Z Opatovic u Jevíčka.“
„Jak se jmenujete?“
„Nárožný,“ odpověděl voják.
Dojatý stařec mu špatnou češtinou vyprávěl, že i on
se jmenuje Nárožný. Jeho předkové se vystěhovali
pro víru z Opatovic a usadili se v Uhrách.

Z pokolení na pokolení si v rodině vyprávěli o
pronásledování a tajném stěhování do Uher.
„Mám ještě starou bibli, každý z nás se z ní učí
česky, abychom alespoň trochu uměli,“ skončil své
vyprávění stařeček.
Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka

Bůh jiný, než naše představy
Mnoho lidí nevěří v Boha, a není divu. Neodmítají
totiž Boha samotného, ale odmítají představu o
něm, ve které se domnívají, že vystihuje Boha. Lidé
všech dob se pokoušejí vytvořit svou vlastní
představu o Bohu, ať je to představa společná,
formulovaná v nějakém přirozeném náboženství,
nebo představa osobní.
Německý teolog Karl Rahner vyslovil myšlenku
„To, co si mnoho lidí představuje pod pojmem Bůh,
Bohu díky neexistuje.“ Kdo je pro mne Bůh? Jaké
mám představy o Bohu? Byl mi v životě představen
Bůh v pravém světle?
Pro nás samotné je velmi nebezpečné, řekneme-li,
že „známe“ Boha. Ježíš se modlil: „Spravedlivý
Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal.“ A
učedníkům řekl: „Vy jste ho nepoznali, ale já ho
znám“ (Jan 8,55). Naše správná odpověď bude, že
Boha známe zprostředkovaně. Jednak skrze víru
rodičů, kněží, ostatních lidí, ale také z toho, co se
nám přihodilo v životě a z různých informací a
představ, které jsme si utvořili.
Velkou roli ve vnímání Boha hraje skutečnost
našich životních zkušeností, jak na sobě zažíváme
jeho působení. Nebo také to, co všechno jsme ve
svém životě přisoudili Bohu, že se tím na nás
„podepsal“. Většinou jsou to těžké chvíle života, ve
kterých se nám Bůh jevil jako nepřítomný,
lhostejný, necitlivý, a pak nám tato naše zkušenost
pomohla ukázat falešný obraz o Bohu, který
uchováváme ve svém vlastním nitru. Z toho je náš
vztah s Bohem poznamenán strachem. Podvědomě
se bojíme, že po nás bude chtít něco těžkého, nebo
nám něco vezme nebo odepře. To nabourává naši
důvěru vůči Bohu. Teolog mistr Eckhart ze 14.
století napsal: „Bůh je stále víc než to, co se o Bohu
dá říct, vědět a zakoušet.“
Pravý obraz o Bohu nám dává bible, zvláště
Ježíšovo evangelium. Proto je Bůh skutečně jiný
než my, jiný než naše představy. Napadlo nás to
někdy?
P. Mgr. Milan Vavro, děkan
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Zprávy z občanského sdružení Centrum
Ententyky
Začátek roku a i jaro bylo pro naše sdružení
obdobím velmi náročným. Nezalekli jsme se
přicházejících změn a pustili se do práce. První
zásadní změna byla, že se Rada sdružení rozhodla
rezignovat a předat tak vedení někomu jinému.
S tím se spustila lavina nových nápadů, návrhů a
možností, jak změnit celou strategii našeho
sdružení.
Na jaře proběhla valná hromada, která byla právě ve
znamení nových proměn. Vznikla nová Výkonná
Rada sdružení, která povede Ententyky dále. Noví
členové Výkonné Rady slíbili, že se budou věnovat
činnosti sdružení a pokusí se zajistit kvalitní, pestré
a zajímavé služby celé veřejnosti.
Od dubna 2012 naše sdružení používá nový název,
zároveň s novým logem. Již nejsme Mateřské
Centrum Ententyky ale pouze Centrum Ententyky.
Tuto změnu jsme provedli a odsouhlasili si ji
společně na valné hromadě z důvodů toho, že naše
sdružení se chce věnovat aktivitám pro širší
veřejnost a ne jenom pro rodiny s dětmi. Nové
zaměření sdružení jsme zanesli do našich stanov a
žádali Ministerstvo vnitra o schválení, které jsme
získali. Vše ukáže nyní čas, jak se nám povedou
naše vize realizovat, získat finanční prostředky na
všechny naše cíle.
Ententyky nyní nabízí tři typy členství:
1. řádné členství dětí a mládeže do 18 let,
členství zdarma,
2. řádné členství dospělých osob (nad 18 let),
300 Kč ročně, lze platit pololetně,
3. čestné členství na doporučení člena
sdružení, zdarma, má právo využít poslední
bod zmiňovaných výhod.
Řádné členství jako jediné má valnou hromadou
odsouhlasený členský příspěvek 300 Kč/ročně,
který je kompenzován mnoha výhodami, mezi které
zejména patří:

Prominutí zaplacení korunového poplatku za
položku na jarní a podzimní burze (dle
aktuálních pravidel pro jednotlivé burzy).

Vstup do herny OS pro řádné členy zdarma.
Ostatní 20 Kč.

Zvýhodněné permanentní vstupné na
pořádané kurzy, semináře, pohybové
aktivity. A to aktuálně například zdravotní
cvičení (od září 2012 pro členy 10 vstupu
400 Kč, pro nečleny 500 Kč, jednotlivé

vstupné 60 Kč), od září zvýhodněné vstupné
na cvičení s dětmi nebo jógu pro děti i jóga
pro dospělé.

Zvýhodněné ceny vstupenek na jednotlivé
akce.

Možnost rezervace či koupě vstupenek dříve
než široká veřejnost.

Zvýhodněný nákup dle registrace OS
u jednotlivých dodavatelů služeb a zboží.
Např.: Nákup knih u nakladatelství,
Educaplay – nábytek, hračky, Vonekl –
zahradnictví a dekorace, Makro.

Zapůjčení inventáře centra k soukromým
účelům (gril, pípa, ozvučení, mobilní herní
prvky,…)
Během prázdnin připravíme řadu nabízených
aktivit, které by měly začínat od září 2012.
Pracujeme na nových webových stránkách,
přerozdělujeme si jednotlivé aktivity, vzniknou
nové koordinační týmy, které se budou věnovat
pouze jedné svěřené oblasti pod vedením
koordinátora. Sledujte naši vývěsku, webové
stránky a i svoji poštovní schránku.
Babské hody 2012
V sobotu 19. května naše sdružení společně
s heršpickými ženami uspořádalo třetí ročník
babských hodů v Heršpicích. Letošních babských
hodů se účastnilo 18 stárek, 7 sklepníků a nemálo
dětí. Po předání babského hodového práva se
průvod stárek se sklepníky, dětmi a dvěma
koňskými povozy vydal na průvod vesnicí.
Odpoledne na návsi stárky zatančily Slovenskou
besedu. Celé hody provázela stárky legendární
dechová
kapela
Mistříňanka,
která
jen
podkreslovala tu správnou hodovou atmosféru.
Na večerní zábavě pak stárky opět zatančily besedu,
nechyběla máslíčková volenka a půlnoční
překvapení. Letos si stárky připravily kromě již
tradičního tance „Trnky, brnky“, také lidový tanec
Karičky pocházející z východního Slovenska.
Věříme, že se všem návštěvníkům hody líbily stejně
jako stárkám a sklepníkům. A doufáme, že se
všichni opět sejdeme na příštích babských hodech
v Heršpicích. Velké poděkování patří všem
dobrovolníkům, kteří s přípravou hodů pomáhali a
také obci Heršpice za poskytnutí prostor kulturního
domu.
Cvičení pro děti
Po přestávce, která byla způsobena opravou topení
v KD, začnou opět od září oblíbené Pohybové hry
s dětmi pod vedením paní Aleny Jeřábkové. Děti se
zde za pomoci rodičů naučí pohybu v kolektivu,
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základní tělocvičné prvky, spoustu říkanek, u
kterých si zároveň protáhnou tělíčka. Hodina je
vedena zábavnou formou se spoustou cvičebních
pomůcek tak, aby se děti ani rodiče nenudili.
Přesný termín a podmínky cvičení bude upřesněn.
Základní informace:
Fakturační a korespondenční adresa: Centrum
Ententyky, o.s., Heršpice 279, Slavkov u Brna
Emailová adresa: centrum@ententyky.eu
Webové stránky: www.ententyky.eu

Tělovýchovná jednota Heršpice
Zdravím všechny sportovní přátele. Jaro
uplynulo jako voda a sportovní klub TJ Heršpice
má pro vás další informace jak ze sportovní, tak ze
společenské oblasti.
Tak jako každý rok jsme před začátkem jara
uspořádali sběr šrotu. Následně 28.4. snad ke
spokojenosti všech pokojných občanů vesnice
Heršpic, upálili pár čarodějnic. Dne 2. června byl
uspořádán dětský den, do kterého se již druhým
rokem zapojily všechny organizace. Pro všechny
snaživé děti jsme měli připraveny záludné a
srandovní soutěže, něco sladkého na zub a jako
odměnu za překonané překážky vynikající párek
z udírny.
Nyní se dostáváme k jarním fotbalovým
událostem. Po výborném vstupu do jarní částí
soutěže, kde jsme první dva zápasy vyhráli, přišla
výsledková a bodová krize. Místo klidného hraní
středu tabulky jsme se z 5. pozice postupně
propadali. Propad se zastavil až na předposledním
místě tabulky a jen díky ještě větší neschopnosti
týmu Bošovic jsme se nakonec zachránili. Viz
tabulka níže. Příčinou tohoto nezdaru bylo zranění
důležitých zkušených hráčů, kteří by tým podrželi
ve vyhrocených situacích. Další příčinu bych viděl
v tom, že již od zimy jsme stále bez trenéra.
Hráčům schází pevné vedení, které se projevuje
zejména na tréninku, kde je účast prachbídná. Cíl
hrát střed tabulky se tudíž nesplnil. Jarní část
fotbalové soutěže alespoň ukázala, že tento směr je
špatný a do další sezóny se snad ponaučíme.
V jarní části soutěže také odehrály své
zápasy naši nejmenší. Po podzimní části bylo vidět
velké zlepšení. Na jaře se naši přípravce podařilo
dvakrát zvítězit, za co jim patří velká gratulace!! 

Rk.

Tým

1.

Kobeřice

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
25 18 3 4 88: 37

57

( 18)

2. Slavíkovice 25 17 2 6 74: 39

53

( 17)

3.

Zbýšov

24 14 3 7 84: 63

45

( 6)

4.

Hodějice

25 13 4 8 67: 50

43

( 7)

5.

Kroužek

25 12 4 9 62: 73

40

( 4)

6.

Lovčičky

25 10 4 11 63: 64

34

( -5)

7.

Letonice B

25 9 5 11 61: 68

32

( -4)

8.

Němčany

25 9 4 12 58: 76

31

( -8)

9. Křenovice B 24 8 6 10 53: 53

30

( -3)

10. Nížkovice

25 8 6 11 55: 62

30

( -6)

Vážany B

25 9 2 14 47: 64

29

(-10)

12. Slavkov B

25 7 6 12 61: 83

27

( -9)

13.

Heršpice

25 7 5 13 54: 69

26

(-13)

14.

Bošovice

25 5 2 18 45: 71

17

(-22)

11.

Český svaz zahrádkářů Heršpice
Byli jsme na zájezdu Flora Olomouc, kde čerpáme
inspirace pro naši činnost. Děkujeme všem našim
členkám, které se zúčastnily přípravy a realizací
Babských hodů. Zúčastnili jsme se Dne dětí, kde
nás děti mile překvapily znalostí květinek, semínek
a různých otázek o přírodě. Věříme, že z nich
jednou budou dobří zahrádkáři. Přejeme dětem
příjemné prožití prázdnin a hodně sluníčka. Přejeme
všem občanům, abychom i přes nepřízeň počasí
něco z letošní úrody sklidili.
Zahrádkáři

Petr Sigmund předseda TJ Heršpice
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Velký dětský den

Informace Obecního úřadu

Již druhým rokem pořádá obec Heršpice ve
spolupráci s místními organizacemi dětský den.
Stejně jako vloni i letos se zapojily s velkým
nasazením všechny organizace. Myslivci děti
vyzkoušeli ze znalostí zvěře, stop a přírodnin.
Centrum Ententyky zase zkoušelo jejich logické
myšlení v dětských hrách. Zahrádkářky děti
seznámily se semínky rostlin a květinami. Unést
hasicí přístroj, přejít překážku – to zase byly úkoly
na stanovišti hasičů. Na hřišti u fotbalistů si děti
zastřílely na bránu nebo zaskákaly v pytli. Za
všechny splněné disciplíny děti obdržely spoustu
dobrot, sladkostí a drobných dárků. Všichni odešli
spokojení a mnozí i pomalovaní. Mnohokrát
děkujeme všem pořadatelům za jejich nezištnou
pomoc a těšíme se na další spolupráci.

Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili poplatky
za 1. pololetí ať tak neprodleně učiní. Oznamujeme,
že již vybíráme poplatky na 2. pololetí.
Splatnost poplatků:
Odpady I.pololetí – 31.3.2012
Odpady II.pololetí – 30.6.2012
Stočné – 31.12.2012
Pes – 31.3.2012
TKR I.Q. – 31.3.2012
II.Q. – 30.6.2012
III.Q. – 30.9.2012
IV.Q. – 31.12.2012

Za zastupitelstvo obce Mgr. Jana Ševčíková

MěÚ Slavkov u Brna-odbor dopravy a silničního
hospodářství oznamuje, že v době od 2.7. – do
9.7.2012 bude provoz registru vozidel uzavřen a to
z důvodu zavedení nového systému na registru
vozidel (přechod na základní registry). Nový
Centrální registr vozidel, který bude sloužit jako
centralizovaný informační systém veřejné správy
ČR, bude spuštěn k 9.7.2012 (od 9:00hodin).

EkoFilmFest Jalovák 2012 bratří Čadíků:
Ve dnech 28.6. – 1.7. proběhne již čtvrtý ročník
filmového festivalu ekoFilmFest Jalovák. Přijďte
shlédnout promítání filmů pod širým nebem přímo
v areálu Jalového Dvora.
Letošní program:
- 28.6. - Nevinnost
- 29.6. - V peřině
- 30.6. - Fimfárum – Do třetice všeho dobrého
- 30.6. - Cigán
- 1.7. - Lidice

Respono a.s. oznamuje občanům, že svoz
bioodpadu v obci Heršpice bude probíhat vždy ve
čtvrtek v sudém týdnu.

Našel se pes

Majitel výše uvedeného psa se může přihlásit na
OÚ Heršpice.
tel: 544222721, e-mail: ouherspice@politavi.cz
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Jarní úklid 12.5.2012

Babské hody 19.5. 2012
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Velký dětský den 2.6. 2012
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Pasování prvňáčků 21.6. 2012

Společenská kronika
 Opustil nás
Knésl Vladimír, Heršpice 132
Narodili se
Jelínková Marie, Heršpice 144
Zieglerová Julie, Heršpice 243
Dožívají se
60 let
Horych Josef, Heršpice 84
Ševčíková Drahomíra, Heršpice 191
65 let
Nevedel František, Heršpice 223
Hala Milan, Heršpice 169
Kučera Jiří, Heršpice 147
70 let
Švandová Jarmila, Heršpice 45
Hofírková Květoslava, Heršpice 184
Ševčíková Helena, Heršpice 50
75 let
Ševčíková Zdeňka, Heršpice 201
80 let
Maláč Jaroslav, Heršpice 210
Řičánková Miloslava, Heršpice 218
90 let
Strachoňová Miloslava, Heršpice 105

Všem jubilantům gratulujeme.
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