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Slovo starosty
Úvodem si vypůjčím otázku „Kam
s ním?“. Všem dobře známá otázka Jana Nerudy,
jak se zbavit nepotřebného slamníku. Někteří
občané, neznámo odkud, se domnívají, že našli
na tuto otázku řešení. Zbavují se svých
„slamníků“ nevhodným umístěním v příkopech
podél cest, u lesa a na jiných místech, kde se dá
přijet autem nebo jiným dopravním prostředkem.
Těmto občanům, neznámo odkud, nabízím jiné
řešení: „Vážení, když jste si dali tu práci a
naložili své „slamníky“ na své dopravní
prostředky, tak využijte cest vedoucích do
sběrných dvorů, kde se za umístění neplatí. Na
rozdíl od nevhodného umístění, které je
„zpoplatněno“.
Od doby Jana Nerudy uteklo hodně vody,
ale problém likvidace odpadů, i když prošel
různými etapami, nezmizel. Popelnice a
kontejnery na tříděný odpad bereme jako
samozřejmou věc, ne vždy tomu tak bylo.
Podobnou situaci máme dnes s likvidací
splaškových vod. Ve městech jsou čističky
odpadních vod (ČOV) samozřejmostí již
desetiletí, ale i ty se modernizují. Občané v
obcích v současné době „nějak“ likvidují
splašky.
Zastupitelstvo
rozhodlo
řešit
odkanalizování a čištění odpadních vod obce
Heršpice společně s okolními obcemi Hodějice,
Křižanovice, Nížkovice a Němčany založením
DSO Ligary. V současné době probíhá příprava
projektové dokumentace pro stavební povolení.
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci již
máme. Ve zmíněných obcích se v loňském roce
uskutečnilo veřejné seznámení s projektem.
Touto cestou chci poděkovat všem vlastníkům,
kteří dali souhlas se vstupem na pozemek nebo
obci pozemek prodali. Pokud nedošlo k dohodě,
hledala se jiná varianta. Další důležitou
investiční akcí je zateplení budovy školy
z projektu Zelená úsporám. K dnešnímu dni
máme akceptaci žádosti a snad do konce května

budeme mít rozhodnutí o přidělení dotace ve
výši cca 1 mil. Kč. Dokončená sanace svahu
hřiště, na tuto akci máme požádáno o dotaci
z Fondu solidarity Evropské unie ve výši 500
tis. Kč. Zastupitelstvo na březnovém zasedání
schválilo mj. rozpočet na r. 2011 v rozsahu
10,332 mil. Kč a nákup nemovitostí, budovy č.p.
32 s pozemkem, za 1.9 mil. Kč, který umožní
další rozvoj ve středu obce. Na základě slibu
zastupitelů v r. 2006 a výsledků březnové ankety
uspořádat sjezd rodáků po pěti letech
zastupitelstvo schválilo pořádání rodáků
v červnu 2011. Těším se na spolupráci se všemi,
kteří pomohou a se všemi, kteří s námi prožijí
červnové setkání.
Období jara je tu odnepaměti, ale my tu
pořád nebudeme. Proto si ho spolu prožijme
s úsměvem, tak jako to jarní slunce. Nic to
nestojí a všichni na tom vydělají.
Jiří Ziegler

Usnesení ZO Heršpice č. 3
ze dne 9.3.2011
Návrh usnesení č. 03/02
Zastupitelstvo obce Heršpice určuje ověřovatele
zápisu ing. Lubomíra Vylama a pí. Marii
Bedřichovou, navrhovatele usnesení pí. Barboru
Dvořákovou a sl. Terezu Chytilovou a
zapisovatele pí. Helenu Kosařovou
Usnesení č. 03/02 bylo schváleno; Pro:7

Návrh usnesení č. 03/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje kupní smlouvu se společností JMP
Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02
Brno. Prodej plynárenského zařízení ve výši
375 500,-Kč. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 03/03 bylo schváleno; Pro:7

Návrh usnesení č. 03/04
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje přijetí
úvěru od Komerční banky, a.s., se sídlem:
Praha1, Na Příkopě 33, IČ: 45317054, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, do výše 2
000 tis. Kč za účelem profinancování nákupu
nemovitého majetku do vlastnictví obce –
nemovitost č.p. 32 s pozemkem parc.č. 2 v k.ú.
Heršpice. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje
starostu obce k jednání s Komerční bankou, a.s.
Praha a k podpisu Smlouvy o úvěru.
Usnesení č. 03/04 bylo schváleno; Pro:7

Návrh usnesení č. 03/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011; příjmy dle
položek a výdaje dle paragrafů.
Usnesení č. 03/05 bylo schváleno; Pro:7

Návrh usnesení č. 03/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje záměr převedení vlastnických práv k
pozemku parc. č. 2, zastavěná ploch a nádvoří, o
výměře 275 m2 a k budově s číslem popisným
32, , vše v k. ú. Heršpice, odkoupením od pana
Pavla Maláče, bytem Nádražní č.p. 198, 664 46
Silůvky, na obec Heršpice za cenu sjednanou ve
výši 1 900 tis. Kč.
Usnesení č. 03/06 bylo schváleno; Pro:7

Návrh usnesení č. 03/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje změnu č. 1 územního plánu Heršpice.
Usnesení č.03/07 bylo schváleno; Pro:6, Zdržel se:1

Návrh usnesení č. 03/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje výsledek inventarizace majetku
31.12.2010.
Usnesení č. 03/08 bylo schváleno; Pro:7

Návrh usnesení č. 03/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje kupní smlouvu s ing. Pavlem
Maláčem, bytem Nádražní 198, 66446 Silůvky.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 03/09 bylo schváleno; Pro:7

Návrh usnesení č. 03/10
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje záměr uspořádat sjezd rodáků a občanů
Heršpic a ukládá starostovi a zastupitelům
realizovat záměr v termínu měsíci června 2011.
Usnesení č. 03/10 bylo schváleno; Pro:7

Návrh usnesení č. 03/11
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informace starosty:
 Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Heršpice
v roce 2010 od PČR Slavkov u Brna
 DSO Ligary – Valná hromada zvolila nové
vedení, předsednictví má obec Heršpice,
pokračování v přípravě projektu pro stavební
povolení, rozpočet svazku na rok 2011
 Odchyt toulavého psa u Bílého Vlka, kterého
se po několika dnech ujala rodina Kalačova
 Dotace–Zelená úsporám, zateplení budovy MŠ
a ZŠ Heršpice, v současné době není informace
o přidělení dotace, obec má akceptaci žádosti
 Dotace–Sanace svahu a oprava účelové
komunikace u hřiště, máme velkou šanci získat
dotaci z Fondu solidarity Evropské unie až do
výše 100%, tj. cca 500 000,-Kč
 Žádost MS Zlatý jelen – obnovení polní cesty,
a tím zajistit přístup na pozemek, pokud se
bude dělat jakýkoli zásah, tak je nutná dohoda
majitelů i nájemců.
 Probíhá sčítání lidu – pozor na podezřelé
osoby, nepouštějte domů koho neznáte
 Upozornění na anketu JMK o nejlépe
opravenou památku, nejbližší opravená
památka je zámek ve Slavkově u Brna
 SDH Heršpice pořádá 19.3.2011 akci pro děti i
rodiče Vítání jara, 2. 4. 2011 pořádají košt
pálenky ve spolupráci s p. Janem Dostálem,
majitelem pálenice
 MC Ententyky pořádá 25.3.2011 akci pro děti
Probouzení broučků
Usnesení č. 03/11 bylo schváleno; Pro:7

Zveme vás na Noc kostelů do Slavkova
Noc kostelů 27. května 2011 navazuje na
stejnou akci, která se každoročně koná
v zahraničních metropolích jako je Vídeň, Kolín
nad Rýnem, Hamburg, Linec či Salzburg a
v posledních dvou letech proběhla také
v některých městech v České republice.
Záměrem Noci kostelů je otevřít a představit
turistům, návštěvníkům i obyvatelům kostely a
modlitebny a nabídnout v nich duchovní a
kulturně-naučný program. Podle možností budou

zpřístupněny i další běžně nepřístupné prostory –
věž, kůr, půda, sakristie a připraví se zde pro
návštěvníky program.
Ve farním kostele Vzkříšení Páně s kaplí
sv. Jakuba si budete moci prohlédnout kromě
klasické trasy na půdu k hodinám a ke zvonům
také oratoře s výstavami bohoslužebných
předmětů a oblečení z pohledu historie i
současnosti. Budete moci nahlédnout do varhan
a podívat se na kostel z kůru, z perspektivy
hudebníků. V kostele budou tématické výstavky
s pohledem do života současné církve a
v doprovodném programu se budou střídat
vystoupení se zpěvem, varhanní hudbou a
slovem o kostele. V prostorách fary se můžete
seznámit s aktivitami farnosti a pro děti zde bude
tématická dílnička. Program je připraven ve
spolupráci s pracovníky zámku také v zámecké
kapli Povýšení svatého kříže a v prostorách
základů zbořeného gotického kostela svatého
Jakuba, který stál vedle zámku.
V kostele sv. Jana Křtitele se špitálem na
Špitálské ulici bude hudební program se slovem
o historii kostela a špitálu a výstavy umění. Do
projektu Noci kostelů se zapojí také další církve,
které otevřou veřejnosti své bohoslužebné
prostory: Modlitebnu Českobratrské církve
evangelické na Fügnerově ulici a Husův sbor
Československé církve husitské na Jiráskově
ulici. Objekty budete moci navštěvovat
v libovolném pořadí, program je sestaven
v intervalech
a
částečně
se
opakuje.
K prohlídkové trase budou vytištěny letáčky
s krátkým popisem objektů a časovým
programem. V pátek 27. května večer od 19.00
do 23.00 jste pozváni navštívit naše kostely
netradičním způsobem.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Rok 2010 v kostele v Heršpicích
Farníci z Heršpic si v neděli 5. září 2010
připomněli 10. výročí postavení kostela sv.
Matouše. Mši svatou sloužil P. Pavel Kryl, který
působil ve Slavkově v době stavby kostela.
Využil svou profesi architekta a návrh kostela je
jeho dílem včetně všech detailů stavby i
vybavení jako římsy, oltář, zpovědnice a další
doplňky. Bohoslužby se účastnili nejen místní
věřící, ale přijeli i z okolních vesnic a ze
Slavkova. Po mši svaté následovalo setkání
farníků v obecním sále v Heršpicích se slovem
kněží a promítáním dokumentárního filmu ze
stavby kostela. Heršpičtí připravili k setkání

výborné pohoštění a k poslechu hrála cimbálka
z Vracova. Myšlenka rozšířit kapli z r. 1870 byla
velmi živá již po válce. Z roku 1949 máme na
faře již vypracované plány novostavby kostela,
který měl stát na poli při vjezdu do Heršpic, pod
bývalým kravínem. Měl to být docela velký
kostel s vysokou věží a přístup z vesnice by byl
namáhavý, částečně do kopce. Po roce 1989
farníci začali znovu uvažovat o přestavbě kaple.
K myšlence přišla vhod nabídka od paní Marie
Kubové, která věnovala na kapli finanční dar.
Bourání staré kaple začalo v červenci 1999,
z původní stavby zůstala jen věž, čelní stěna
s oknem a sakristie. Na Vánoce 1999 již kaple
stála a byla v ní půlnoční mše. Na jaře a v létě se
dokončil interiér a fasáda. Biskup Vojtěch Cikrle
povýšil kapli na kostel a 2. září 2000 posvětil
kostel a oltář, do kterého uložil ostatky svatého
Vojtěcha.
Postupně během deseti let jsme
pokračovali ve vybavení interiéru. Začali jsme
výrobou nových dubových lavic a zpovědnicí.
Byly pořízeny nové vstupní dveře, na zadní stěnu
byla instalovaná dřevěná socha Panny Marie
s Ježíškem, získaná darem z Německa. V roce
2010 byly provedeny další práce: socha P. Marie
byla zrestaurována, vyrobeny konzoly pod
sochy a poličky. Kolem římsy byly osazeny nové
zářivky, které osvětlují kapli odraženým světlem
ze stropu. U vchodu byla na stěnu osazena
pamětní deska s textem: „Kostel sv. Matouše
posvětil 2. září 2000 Mons. Vojtěch Cikrle,
biskup brněnský. Na místě původní kaple z r.
1870 postavili L.P. 1999 – 2000 farníci
z Heršpic. Navrhl arch. P. Pavel Kryl. Přispěla
Marie Kubová z Heršpic.“ Při hodech 26. září
2010 byly požehnány nové dvoumanuálové
elektronické varhany s pedálem od firmy
Ahlborn, které napodobují zvuky klasických
píšťalových varhan za 115 000 Kč, z toho 10 000
Kč přispěla obec. Dalších 34 000 Kč jsme
investovali do výroby stolků k oltáři, podstavce
soch a opravy dřevěné sochy P. Marie. Byla
dokončena malba 14 obrazů nové křížové cesty,
které byly zavěšeny a požehnány 13. března
2011. Touto cestou děkuji všem, kteří přispěli na
vybavení našeho kostela.
P. Mgr. Milan Vavro, farář
Na faře ve Slavkově jsme vám k dispozici:
středa 9,30 – 12,00 a 15,30 – 16,30
pátek 9,30 – 12,00
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

„Veliká noc“
Odhlédneme-li od pohanských představ a magie,
nenajdeme na velikonoční noci nic velikého.
V Bibli se nic o tom, co se v noci Kristova
Vzkříšení událo, nedočteme.
Byla to jen noc, kdy se Kristovi učedníci
rozprchli; noc, kdy se ženy z jeho okruhu
chystají, že Ježíšovo tělo pomažou konečně
k pohřbu; noc, kdy stráže hlídají Ježíšův hrob,
aby snad jeho tělo učedníci neukradli a aby pak
neprohlašovali absenci Kristova těla za důkaz
vzkříšení. (Mimochodem učedníci byli plni obav
a zklamání a něco takového je ani nenapadlo.);
Byla to noc jako mnoho nocí jiných,
odlišná snad jen v tom, že končily židovské
velikonoční svátky a další den byl všedním
dnem, obyčejnou nedělí.
Všechno nastalo až ráno. Ale co bylo to
„všechno“? Taky nic tak světoborného: Kámen,
který zajišťoval vstup do Ježíšova hrobu, byl
odvalen. Hrob byl prázdný, žádné mrtvé tělo
v něm nebylo nalezeno.
Ženy, které přišly narychlo upravit mrtvé
Kristovo tělo, též někteří učedníci a podle jedné
zprávy dokonce i vojáci - ti všichni uviděli
anděly, vlastně někoho, koho označili za Boží
posly. Od těch andělů Ježíšovi učedníci a i ony
ženy uslyšeli zprávu o Kristově vzkříšení…
Ale to jsou zprávy „z druhé ruky“, byť by
to byly zprávy andělů, otevřený hrob a absence
mrtvoly nejsou také ničím slavným. Spíš naopak.
Velké věci zůstávají skryty. „To, co je důležité,
je očím neviditelné,“ řekl Exuperyho Malý princ.
I v tomto případě jeho věta platí.
To, co bylo „veliké“ na této noci, to se
dělo a děje vskrytu:Vítězství nad smrtí, kterou
Bůh Kristovým vzkříšením zcela porazil, smíření
s Bohem, kdy Ježíš naše viny vzal na sebe,
pozvání k tomu, abychom i my se vědomě stali
Božími dětmi…
To všechno se událo a připravovalo v této Velké
noci, v těchto Velikonocích a platí to dodnes.
Proto jsou pro nás bohoslužby na Vzkříšení tak
slavné. Poznali jsme, že nás má Bůh rád jako své
děti a jako pro své děti pro nás udělal naprosté
maximum. Obětoval se za nás, Obětoval za nás
svého Syna - a nezůstal jen při tom. Zvítězil nad
našimi vinami i nad smrtí. A stále nás k sobě
zve. Do své rodiny, do své i naší budoucnosti,
dává smysl našim jinak omezeným životům.
O Kristově životě bychom mohli mnoho mluvit,
ale je lépe jít prostě za ním a bez dlouhého
vysvětlování s ním žít. V tom jsou VELKÉ

Velikonoce nás, kteří jsme Bohu uvěřili. - A
přiznejme si, uvěřili jsme vlastně bez pořádných
důkazů a indicií. Žádný detektiv by s takovým
důkazním materiálem nesouhlasil. Další setkání
se Vzkříšeným Kristem už byla jen a jen věcí
těch, kteří v něj uvěřili. Mohou být setkáním i
nás: v Písmu, při bohoslužbách, ve společenství
Božího lidu, nebo i na jiných cestách.
Přeji Vám pěkné Velikonoce plné
setkání. - Je na Vás, s kým.
za evangelický sbor farářka Jarmila Řezníčková

Heršpice pro Kubu
Časté lákavé nabídky Last minute
rekreace na Kubě, romantické fotky zákoutí staré
Havany jen umocňují zkreslený dojem spousty
Čechů, že je to vyrovnaná a harmonická země.
Situace na Kubě je ovšem ve skutečnosti jiná. Je
velice podobná té, v níž jsme byli my – tehdejší
Čechoslováci - tak před 30 lety. Ba ještě horší o
to, že běžný Kubánec má vedle vládnoucího
občanského
bezpráví
rovněž
nedostatek
základních prostředků k životu. Realitou je, že
Kuba je s nadsázkou jedno veliké vězení pro
miliony lidí, což žel spousta dobře zaopatřených
Evropanů – Čechů nevyjímaje - nerada slyší. A
tak jsme s touto situací chtěli v našem seniorátu
něco udělat.
V neděli 20.3.2011 navštívili evangelický
sbor v Heršpicích manželé Dana a Petr Moree
z Prahy. V odpolední přednášce, na kterou byla
pozvána i široká veřejnost, jsme se dozvěděli,
jak se žije obyčejným lidem na Kubě, jak jsou
krutě perzekuováni za svoje názory a jak jim lze
alespoň trochu pomoci dovozem literatury,
počítačů a dalších pro ně nedostupných věcí.
Moreovi doplnili svoje dojmy z Kuby
promítáním fotografií a pěkně sestavenými
informačními panely. Přednáška byla součástí
akce Brno pro Kubu, která vyvrcholí ve čtvrtek
24.3.2011 v Brně ekumenickou bohoslužbou a
následným průvodem z Červeného kostela do
Domu umění města Brna.

Zprávičky ze školky
V lednu ve školce vrcholila příprava
našich předškoláků k zápisu do základní školy a
samozřejmě příprava budoucích prvňáčků stále
pokračuje. Velmi vydařenou akcí byl „Maškarní
karneval v MŠ“. Děti se představily v maskách,
společně si zasoutěžily a se zájmem sledovaly
mini kouzelnické představení. Vyvrcholením
byla diskotéka s bohatou tombolou ( fotografie
nejen z této akce jsou k vidění na stránkách naší
školy).
Začátkem nového roku 2011 jsme začali
v mateřské škole pracovat podle nově
vypracovaného Školního vzdělávacího programu
pro
předškolní
vzdělávání
s
názvem:
„OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS“. Obsah
našeho programu je rozdělen do čtyř tématických
okruhů podle ročních období a dále se dělí na
tématické části.
V následujících měsících se budeme
věnovat těmto tématům:
BŘEZEN
1. Šel zahradník do zahrady
2.Svátky jara
DUBEN
3.Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
4.Jak žijí zvířata ve volné přírodě
5.Naše krásná planeta Země
KVĚTEN
6.Moje maminka má svátek
7.Já a moje rodina
8.Co děláme celý den a celý rok
ČERVEN
9.Čím cestujeme
10.Řeky a moře
11.Hurá na prázdniny
Rodiče považují mateřskou školu za
důležitou instituci, která by se měla spolupodílet
na výchově a celkovém rozvoji jejich dítěte a
dítě připravit pro vstup do školy. Měla by být pro
dítě
přitažlivou
vzhledem,
atraktivními
nabídkami, bohatým socializačním prostředím,
v němž je dítě šťastné a spokojené. Dětem
přejeme, aby tomu tak skutečně bylo a snažíme
se ze všech sil.
Učitelky MŠ

Zápis dětí do mateřské školy
MŠ a ZŠ Heršpice v Heršpicích oznamuje
rodičům, že 2.5.2011 proběhne v MŠ a ZŠ
Heršpice zápis dětí do mateřské školy na školní

rok 2011/2012. Rodiče s dítětem mohou
přicházet v době 15:00 – 16:00 hod. S sebou
rodný list dítěte a přezůvky.
Do mateřské školy jsou děti přijímány na
základě těchto kritérií:
 státní občanství ČR nebo států EU
 děti k docházce v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky
(včetně dětí s odkladem školní
docházky), dle potvrzení pediatra jsou
zdravé a řádně očkované s bydlištěm v
Heršpicích
 děti zpravidla ve věku od 3 let (od
nejstarších přihlášených), jejichž rodiče
jsou zaměstnaní a dle potvrzení pediatra
jsou zdravé a řádně očkované s bydlištěm
v Heršpicích
 děti k pravidelné celodenní docházce,
které jsou dle potvrzení pediatra zdravé a
řádně očkované, s bydlištěm v
Heršpicích, dovršily věku 4 let a zákonný
zástupce je veden na úřadu práce
 děti (od nejstarších přihlášených) k pravidelné celodenní docházce, které jsou dle
potvrzení pediatra zdravé a řádně
očkované s bydlištěm v Heršpicích
(např. matka je na další MD)
 děti starší tří let k pravidelné celodenní
docházce, jejichž rodiče jsou zaměstnaní
v Heršpicích a dle potvrzení pediatra jsou
zdravé a řádně očkované bez bydliště v
Heršpicích
 děti k pravidelné docházce na 4 hodiny
denně, které jsou dle pediatra zdravé,
řádně očkované s bydlištěm v Heršpicích
(matky pobírají rodičovský příplatek a
ještě jsou zaměstnané)
 děti k pravidelné docházce na 4 hodiny
denně, které jsou dle pediatra zdravé,
řádně očkované s bydlištěm v Heršpicích
(matky pobírají rodičovský příplatek)
Mgr.Bohdan Slanina,ředitel

Český svaz chovatelů
Základní organizace ČSCH v Heršpicích
byla v roce 2009 „omlazena“ třemi mladými
chovateli. Členy se stali sourozenci Jiří a Nikola
Novotných a Tomáš Jakubčík. Členská schůze
se také rozhodla podporovat mladé členy v
jejich zájmové činnosti (poskytování příspěvků

na nákup chovných králíků a vakcinaci). Práce s
mladými bude směřována na odbornou pomoc a
bude podporována jejich účast na různých
výstavách a soutěžích. Tento záměr je
uskutečňován za vydatné pomoci obce Heršpice,
která organizaci každoročně přispívá dotací na
spolkovou činnost.

celostátní výstavě mladých králíků 1 čestnou
cenu, ve Slavkově 2 čestné ceny a 3 poháry, v
Hodoníně 1 čestnou cenu a v Týništi 1 pohár
mistra klubu.
OO ČSCH velmi kladně hodnotila úroveň
přípravy, průběhu a likvidace výstavy ve
Slavkově. Na organizaci výstavy se aktivně
podíleli i členové naší ZO př. Dobeš,
Novozámský a mladí členové Jiří Novotný a
Tomáš Jakubčík jako garanti př. Zavadil spolu s
dalšími jako pomocníci při instalaci a likvidaci
výstavy.
Členové ZO se jako každoročně zúčastnili
stolních posuzování chovných kusů a odborných
přednášek o chovu a nemocech domácích zvířat.
Za ZO ČSCH Heršpice př. Zdeněk Dobeš

I v roce 2010 se mohla ZO pochlubit
chovatelskými úspěchy zásluhou př. Dobeše a
Novozámského, ale i mladých chovatelů.
ZO
ČSCH
Heršpice
důstojně
reprezentovala svaz jak na úrovni místní,
okresní, tak i národní. Naše ZO vystavovala v
roce 2010 na různých výstavách a soutěžích 51
holubů a 87 králíků. Připomínáme alespoň
některé akce, kterých se členové zúčastnili.
Holubář přítel Novozámský byl v tomto roce
zvláště úspěšný, na evropské výstavě
moravských pštrosů získal mistra klubu a cenu
za nejlepší výletek. Na výstavě v Křenovicích
čestnou cenu a na okresní výstavě ve Slavkově
pohár. Pan Bělohoubek chová kozy a kozlík z
jeho chovu dostal titul „Elita“. Přítel Dobeš
udržuje dlouhodobě kvalitu svého chovu králíků
havana, ze soutěží a výstav nikdy neodchází bez
ceny. Na okresní soutěži ve Slavkově (12.-13.11.
2010) získal do trvalého držení putovní pohár
Memoriálu Bohuslava Kobzy za pětinásobné

vítězství. I v dalších soutěžích byl úspěšný. Na
výstavě ve Vyškově získal 2 poháry, ve
Vážanech nad Litavou 3 poháry, v Uherčicích na

Myslivecké sdružení
Zlatý Jelen Heršpice
vzniklo v roce 1993 založením samostatné
honitby, kterou si pronajímá od Honebního
společenstva Heršpice. Hospodaří jako nájemce
na výměře 579 ha v převážně polní honitbě s
roztroušenými remízy a dvěma rybníky.
V honitbě je normována zvěř srnčí, zajíc polní a
bažant obecný, také se zde vyskytuje zvěř černá
(prase divoké). Myslivecké sdružení má
v současné době 18
členů a 1 čestného
člena.Většinou jsou to občané Heršpic, ale také
z Nížkovic a Rašovic.
Složení výboru MS:
Vítězslav Chytil- předseda
Daniel Jachan- místopředseda
Ing.Jaromír Kamínek- myslivecký hospodář
Jiří Novotný- jednatel
Bronislav Zeman- pokladník
Hlavním úkolem a posláním myslivosti je
starat se o zvěř a zvířata v přírodě, pečovat o
životní prostředí, zejména obnovou remízů,
polních cest a mezí, to vše ve spolupráci s obcí
Heršpice a vlastníky pozemků. Členové
mysliveckého sdružení se starají o to, aby zvěř
v době nouze, zejména po provedené sklizni
plodin a v zimním období, nestrádala. V honitbě
jsou rozmístněny skoro tři desítky krmných
zařízení, která mají přidělena jednotliví členové,
kam zvěři v zimním období předkládají seno,
jádro, řepu a sůl. Sdružení obhospodařuje cca 2,5
ha zvěřních políček, které mají sloužit v době
nouze jako náhradní zdroj potravy. Pěstuje se na

nich především kukuřice, občas obilí nebo řepa.
Spolek pořádá každoročně v měsíci lednu
myslivecký ples vyhlášený v okolí především
bohatou tombolou a zvěřinovými specialitami.
Myslivci na jaře ve spolupráci s OÚ Heršpice
provádí úklid přírody od černých skládek a
pohozených PET lahví, kterých se stále podél
cest dost nachází. V roce 2010 se podařilo okolí
Heršpic vyčistit, ale bohužel v současné době se
objevují nové skládky pneumatik a dalšího
odpadu. Takže akce se bude muset opakovat i
nadále. Během roku se postupně opravují nebo
staví nová myslivecká zařízení, po každé zimě se
musí všechny krmelce a zásypy vyčistit a
dezinfikovat posypáním vápnem.
Po žních se už začíná s přípravou zásob krmiva
na zimní období, tzn. naváží se zásypy obilním
pozadkem, nakupuje se ječmen, pšenice nebo
řepa. Objemová krmiva – seno sušíme sami nebo
nakupujeme od zemědělského družstva.
V honitbě se běžně vyskytuje srnčí zvěř,
ročně lovíme 15 kusů. Zvěř černá je lovena na
čekané, v průměrně 20 kusů ročně. To hlavně
záleží na plodinách pěstovaných na polích,
protože černá z lesů do polí vychází jen za
potravou a trvale se zde nezdržuje. Zvěř drobná,
tj.zajíc a bažant se loví na dvou společných
honech, bažantích kohoutů kolem 100 kusů
ročně a zajíců 20-30. To vše záleží na počasí,
především v jarním období a také na péči, kterou
jim v zimě věnujeme.
V průběhu celého roku se členové
sdružení věnují také lovu zvěře škodící
myslivosti, tj. lišek, kun, jezevců nebo strak.

Slavkov p.Jiří Svoboda na téma drobné ovoce a
Ing. Petr Hanzelka přednášku a promítání
obrázků na téma skalničky. Připravujeme zájezd
na Jarní Floru Olomouc a zahradnictví v Kostelci
na Hané. Zájezd se
koná v sobotu 30.4.
2011 odjezd v 7:30hod
z autobusové zastávky.
Předpokládaná
cena
zájezdu je 200Kč.
Zájemci se mohou
přihlásit u. pí. Radky
Maláčové na tel.č. 544 222 728 do 8.4.2011,
nutné kvůli objednání slevy na vstupenky.
Přejeme krásné prožití velikonočních svátků,
mnoho sluníčka a radosti z probouzející se
přírody.
Zahrádkáři

Ing.Jaromír Kamínek

Mateřské Centrum Ententyky stejně jako
v minulých letech, tak i letos bude pořádat pro
děti i jejich rodiče několik zajímavých akcí. Tou
úplně nejbližší je představení divadla Věž Brno a
to VČELÍ MEDVÍDCI OD JARA DO ZIMY.
Jedná se o pokračování oblíbeného
představení, které se u nás již hrálo a mělo veliký
úspěch. Představení se bude konat v neděli
10. dubna 2011 od 15:00 hodin v prostorách KD
Heršpice. Cena vstupenky je 40,-kč.

Český zahrádkářský svaz
Každé pondělí ve 14:00 hod probíhá
v kulturním domě Zahrádkářské setkávání
seniorů, kde se věnujeme různým činnostem,
například cvičení paměti, výrobě ozdob na
zahradu, pečení z vizovického těsta, různým
věcem s velikonoční tematikou a spoustě jiných
věcí. Zveme všechny občany, kteří nechtějí být
doma sami a chtějí si něco vyrobit nebo jen tak
posedět mezi dobrými lidmi.
8.4.2011 se plánuje
výroční schůze, která
se koná v kulturním
domě
v pátek
v 17:00hod.
Bude
mít
přednášku
předseda zahrádkářů

MC Ententyky

Další plánované akce v letošním roce jsou:
24. června Pasování prvňáčků
11. – 13. října podzimní burza
22. -23. listopadu pečení cukroví
27. listopadu Vánoční jarmark
Děkujeme všem novým maminkám, které
rozšiřují naše řady i těm stálicím, které, ač mají

děti již odrostlé, přesto zůstávají s námi ve
spojení a moc nám pomáhají. Nejde jen o
maminky, ale i babičky a tety, od kterých se naše
děti, a mnohdy i my dospělí, můžeme něco
nového přiučit a dozvědět.

TJ Heršpice, o.s.
V zimním období jsme posílili mužstvo o 5
hráčů:
 brankář Martínek Ruda,
prodloužené hostování ze Slavkova
 Sigmund Petr,
ukončené hostování z Křižanovic
 Řihák Pavel,
hostování z Křižanovic
 Bambásek Miroslav,
hostování z Křižanovic
 Kuchta Martin,
nový hráč /přistěhován/
Tréninky se konaly v místním sále KD a
v tělocvičně ZŠ Komenského Slavkov. Účast
byla vždy hojná a tak doufáme, že se to projeví i
v zápasech. Po podzimu vedeme tabulku o 2
body, takže jarní část bude velmi napínavá.
Zatím jsme odehráli jeden přátelský zápas proti
Hodějicím s vítězstvím 1:0. V měsíci lednu
proběhla valná hromada s hojnou účastí.
V měsíci březnu jsme pořádali tradiční ostatkový
průvod vesnicí. Fotbalová sezóna začíná v neděli
3.4.2011 v 15:30hod na místním hřišti proti
Bučovicím. Všechny příznivce sportu srdečně
zveme. Na závěr bychom chtěli poděkovat
obecnímu zastupitelstvu za schválený finanční
příspěvek na činnost TJ.
Za TJ výbor oddílu kopané

Ostatky
I letos se uskutečnil
již
tradiční
ostatkový
průvod. Maskám přálo
krásné slunečné počasí a
pohodová
atmosféra
sobotního
odpoledne.
Někteří
občané
vítali
průvod něčím malým k
snědku, výborné byly boží
milosti i koblihy, jiní něčím
ostřejším na zahřátí. A taky
musely masky mnohým
vysvětlovat, co to je za
zvyk.

A co vlastně ostatky, fašank, masopust
nebo šibřinky znamenají? Jedná se o období,
které spadá do zimního času mezi Třemi králi a
Popeleční středou. Právě touto středou začíná
postní období před Velikonocemi.
Během masopustu, ostatků, nebo jak
chcete, se hodovalo, pořádaly se plesy a zábavy a
během této doby se muselo všechno vyjíst ze
spíží, snědlo se všechno, co tam zůstalo – ostalo
(ostatky). Pak následoval čtyřicetidenní půst.
A tak Vám všem přeje letošní maškarní
sestava krásné prožití svátků jara, Velikonoc.

Letošní maškarní ples se opět vydařil
V neděli 6. února jste se mohli všichni
přijít vydovádět spolu s dětmi na dětský
maškarní ples. Již tradičně jej pořádala TJ
Heršpice spolu s místními dobrovolníky, bez
kterých snad žádná akce není myslitelná. Každý
dětský návštěvník odešel se spoustou zážitků a
malým, či velkým dárkem z bohaté tomboly. A
že byla! Vždyť se rozdalo skoro 500 cen, 400 v
malé a necelá stovka ve velké tombole. A to je
dobře. Žádné dítě nesmí odejít z karnevalu se
slzičkami. Proto děkujeme všem, kteří dětem
donesli buď dárek, nebo přispěli finančně. A
také se sluší poděkovat všem pomocníkům.

Informace Obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že dne 8.4.2011 budou
k potoku a ke hřbitovu přistaveny kontejnery na
směsný odpad.
Obecní úřad Heršpice pořádá společný jarní
úklid. Sraz je v sobotu 9.dubna v 8:00hod před
obecním úřadem. Pracovní rukavice si vezměte
sebou.
Finanční úřad Slavkov u Brna oznamuje, že
složenky na úhradu daně z nemovitostí budou
zaslány na adresu poplatníka
Splatnost poplatků
Odpady I.pololetí 31.3.2011
Odpady II.pololetí 30.6.2011
Příspěvek na kanalizaci 31.12.2011
Poplatek za psa 31.3.2011
Poplatek za provoz TKR I.Q. 31.3.2011
II.Q. 30.6.2011
III.Q. 30.9.2011
IV.Q. 31.12.2011
Tímto žádáme občany, kteří nemají zaplaceny
poplatky, aby tak učinili do stanoveného
termínu.

ohledně výstavy, ale i celé akce Sjezdu rodáků se
můžete obrátit na Obecní úřad v Heršpicích, rádi
Vám zodpovíme Vaše dotazy.
Vítání občánků
V neděli 20. února 2011 jsme slavnostně
přivítali další nové občánky do naší vesnice. Pan
starosta celkem přivítal pět dětí - Filipa Zieglera,
Elišku Dostálovou, Tomáše Blechu, Lucii
Vlachovou a Tomáše Dočekala. Všechny tyto
děti svůj slavnostní den zvládly skvěle, včetně
společné fotografie. Rodiče se zapsali do
pamětní knihy a zaznělo krátké kulturní
vystoupení dětí z Lidové školy umění pod
vedením paní Anežky Šujanové.
Poté se všichni rozešli spokojeně domů.
Barbora Dvořáková

Oznamujeme občanům, že v sobotu 9. dubna
2011 v době od 8:00h do 8:30h proběhne před
obecním úřadem svoz nebezpečného odpadu a
elektrozařízení.
KOMINICKÝ MISTR
Jaroslav Haluza z Nesovic nabízí veškeré
kominické práce, vložkování komínů a revize
komínů. Objednávky na tel.čísle 728 399 907.
Cena prohlídky za 1 dům je 300,-Kč.
II. sjezd rodáků
Sjezd rodáků v Heršpicích se bude konat
dne 11. června 2011. S tímto setkáním se pojí i
malá výstava vývoje obce a života v ní. Bohužel
bez pomoci Vás, občanů, takovou výstavu nelze
realizovat. Rádi bychom všem ukázali, jak se
obec vyvíjela, co všechno se zde vykonalo, jak
se lidé bavili, ale i pracovali. Máte fotografie
Vašeho domu, obce či osob z dob, které si my
mladší už nemůžeme pamatovat? Nebo plakáty a
letáky z kulturních akcí pořádaných u nás? Či
jinou dokumentaci z hodů, svateb, bohoslužeb,
oslav nebo svátků? Dovolte nám, abychom Vás
poprosili o jejich zapůjčení. Budou důstojně
vystaveny a poté řádně vráceny. S Vašimi dotazy

Mary Poppins
V nadšením a úžasnými zážitky jsme se
vraceli 15. ledna z divadelního představení v
Brně. Mnozí navštívili Městské divadlo v Brně
poprvé, jiní se sem vrací opakovaně a rádi. Náš
první zájezd do tohoto divadla se jistě vydařil.
Všechno proběhlo bez problémů, smluvená
autobusová doprava nezklamala a představení
jistě splnilo všechna očekávání. Spokojení byli
malí i velcí. Hlavní roli nejslavnější chůvy
ztvárnila bravurně Radka Coufalová, ale velký

obdiv patří především dětským hercům, kteří už
teď podávají profesionální výkony. Doufáme, že
se necháte zlákat i Vy a příště vyrazíte do
divadla s námi. Už teď plánujeme další zájezd na
divadelní představení, opět ve spolupráci s
Obecním úřadem v Hodějicích.

Z obecní knihovny
Čtete? Kupujete si knihy? Nebo si jen
knihy půjčujete v knihovně? Naše místní
knihovna Vám je plně k dispozici. Najdete zde
přes 3700 svazků nejrůznějších žánrů od
pohádek pro děti, přes populárně-naučnou
literaturu až po četbu pro dospělé. Knihovna se
neustále obnovuje, ročně se nakoupí zhruba 50
titulů. V současné době navštěvuje knihovnu jen
39 občanů, z toho pouze 5 dětí. Není to škoda?
Čtení rozšiřuje obrazy, zvyšuje vzdělání a
v neposlední řadě uvolní a obohacuje na duši.
Zápisné je pouhých 50,-Kč + 30,-Kč
poplatek/rok. Knihovnu můžete navštívit každou
středu v době od 14:30h do 16:30h. Těší se na
Vás Marie Marková, knihovnice.

Upozornění na plošné vypalování
Velitel HZS JmK PS Slavkov nabádá
občany ke zvýšené opatrnosti při pálení klestí a
suché trávy ze zahrádek a zvážení pálení ve
větru, kdy je rozdělávání ohně velmi nebezpečné
a případný požár se rychle šíří do okolí. Dále
upozorňuje občany na zákaz plošného
vypalování porostů podle § 78 odst. 1 písmeno
s) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně,
které
zvláště
ve
větru
patří
k ještě
nebezpečnějším činnostem. Zákon o požární
ochraně vypalování porostů přísně postihuje a za
porušení předpisů ve správním řízení lidem hrozí
pokuta až 25 tisíc korun.
npor. Ing. Kamil Jaborník
velitel PS Slavkov u Brna

Podvody na seniorech
V poslední době se množí případy, kdy se
pachatelé, pod záminkou dostanou do domu
seniora a v nestřeženém okamžiku odcizí
finanční hotovost. Z důvodu prevence proti této
trestné činnosti, jsou zde uvedeny některé
"legendy", prostřednictvím kterých se pachatelé
dostanou do domu seniora.
1) sociální přeplatek - zde pachatel uvede, že
jde vrátit sociální přeplatek např. 1.500,-Kč. Ale
u sebe má pouze bankovku v hodnotě 5.000,-Kč

a potřeboval by, aby mu senior přesně vrátil.
V tomto okamžiku pozve senior pachatele do
domu. Jde do míst, kde má finanční hotovost.
Pachatel toto vysleduje. Odejde z domu. Po
chvíli se vrátí, že zde něco zapomněl, vejde do
domu a seniora v nestřeženém okamžiku okrade.
2) elektrikář, který jde zkontrolovat el.
hodiny, následně měří el. napětí v zásuvkách v tomto případě je pachatel jeden. Pod výše
uvedenou záminkou se dostane do domu seniora.
Po "kontrole" el. hodin na měření odběru
spotřebované el. energie, uvede, že musí změřit
napětí v jednotlivých zásuvkách. Požádá seniora,
aby zůstal u rozvaděče, kdy mu dá pokyn, aby
vypnul a zapnul určitý jistič. Tímto způsobem se
pachatel dostane do každé místnosti domu a
nerušeně celý dům prohledá.
3) prodej přikrývek - v tomto případě jsou
pachatelé min. dva. Tito uvedou, že se senior stal
výhercem velice kvalitní a velice drahé
přikrývky, která má nespočet výhod. Jedinou
podmínkou je, že musí zaplatit min. hodnotu
v nějaké výši. Tímto se dostanou do domu,
vypozorují odkud bere senior hotovost. Jeden
poté začne předvádět výhody přikrývky a druhý
fin. hotovost odcizí.
V současné době probíhá také sčítání lidu.
Tímto vzniká veliká hrozba falešných sčítacích
komisařů. Způsob, jakým si pachatelé vytipují
domy, ve kterých bydlí senioři, je spíše takový,
že se jedná o starý neopravený dům, kde je
předpoklad, že bydlí senior a tento se o dům
nemůže starat. Nebo další způsob je ten, že
senioři, kteří odebírají obědy, nechávají
jídlonosiče venku u dveří, na okenním parapetě,
na lavičce u domu, apod.
Upozorňujeme
občany,
aby
nikoho
neznámého nepouštěli do domu a současně
žádáme, aby v případě obdobného problému
informovali PČR, i když nedošlo ke krádeži, aby
mohl být získán co nejpřesnější popis možných
pachatelů.
npor. Bc. Karel Lebeda
vedoucí oddělení Policie Slavkov

Od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nový předpis, kterým je nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a
kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Pevné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu
výrobce

Doplňující poznámky k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty
kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech,
přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech,
kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně
jedenkrát za rok.
5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské
provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát
za rok.
7. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět
svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou
prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

2011
Motto: … pomáháme lidem v nouzi.
Od občanů v Heršpicích vybrali koledníci
v letošním roce příspěvek ve výši 17 433,- Kč.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří do této
tříkrálové sbírky přispěli.

Narodili se
Wutzelová Kateřina, Heršpice 298
Pavluš Florian, Heršpice 270
Nečas Jakub,
Heršpice 140
Kovářová
Marie Johana,
Heršpice 205
Kateřina W.
10.1.2011

SDH Heršpice – vítání jara 19.3.2011

Florian P.
28.2.2011

Dožívají se
60let
Jeřábková Antonie, Heršpice 97
65let
Slováčková Hedvička, Heršpice 119
Jachanová Miroslava, Heršpice 253
Kovář Jiří, Heršpice 93
70let
Horáčková Marie, Heršpice 166
Gottwaldová Ludmila, Heršpice 96

Společenská kronika
Opustil nás

 Bedřich Vladimír, Heršpice 33

75let
Svobodová Verona, Heršpice 65
80let
Šimečková Vlasta, Heršpice 146

Kohoutková Josefa, Heršpice 142

Všem jubilantům gratulujeme.

Přejeme Vám dobrou náladu, veselé
velikonoční svátky, plno pohody, radosti a
spokojenosti.

