HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj zastupitelstva obce Heršpice
číslo 3/2009

Slovo starosty
Mrazivé počasí a čtvrtá hořící svíčka na
adventním věnci nám oznamují, že doba
vánoční, štědrý den je za dveřmi a sním i konec
roku. Blíží se čas, který máme od dětství spojený
s tajemstvím a napjatým očekáváním, čas, kdy se
snažíme svým blízkým splnit tajná přání, čas
pohádek a rozzářených dětských očí. Setkávání
rodin, obdarovávání, dělat šťastnými všechny
kolem sebe. Takovéto svátky se snažíme vytvořit
a trávit je v kruhu nejbližších. Vánoce jsou také
časem rozjímání, pozastavením se, na chvíli
zapomenout na běžné starosti.
Ohlížíme se za končícím rokem,
hodnotíme, bilancujeme, co se nám dobrého
podařilo udělat, co je potřeba dotáhnout do
zdárného konce, co naopak nebylo to pravé, zda
právě tento rok byl lepší než ten předchozí. Ať
už své hodnocení pozitivních a negativních činů
skončí kladně nebo záporně, lépe či hůře, vždy
se snažme, aby ten nadcházející rok byl lepší.
Jsou před námi nejen naše pracovní
úspěchy či prohry, ale i vztahy se spoluobčany a
našimi blízkými. Se smutkem si připomínáme ty,
kteří s námi u letošní štědrovečerní večeře
nezasednou, ale přejeme radost a štěstí tam, kde
naopak nový človíček do rodiny přibyl.
Vždyť nejenom každý rok, ale každý den, kdy se
ve zdraví dočkáme západu slunce, kdy můžeme
říct nikomu jsme neublížili, nikoho nezranili,
kdy můžeme říct, že jsme někomu pomohli,
někoho potěšili, udělali radost, stojí za to. Dny
před námi, o kterých nevíme, zda nám přinesou
více dobrého či zlého, stojí za to. Když nás
potkají těžké chvíle je dobré mít kolem sebe lidi,
kteří nám pomohou a nebo naopak můžeme
pomoci my.
A proto vstupujme do nového roku s elánem pro
šťastnější dny.

Přeji Vám všem, aby čas vánoční byl
časem pohody a radosti, aby se nestalo nic, co by
Vám tuto pohodu pokazilo.
Přeji Vám všem, aby rok 2010 byl pro Vás
rokem pevného zdraví, příjemných událostí,
štěstí, radosti a úspěchů.

Jiří Ziegler, starosta
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Usnesení zastupitelstva obce
č. 20 ze dne 29.10.2009

Návštěva Svatého otce
Benedikta XVI.

Usnesení č. 20/01
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č.4, 5 a 6
Usnesení č. 20/02
Usnesení č. 20/02a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Zřizovací listinu Mateřská škola a
Základní škola Heršpice, okres Vyškov,
příspěvková organizace.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 20/02b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Mateřskou
školou a Základní školou Heršpice, okres
Vyškov, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 20/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Směnnou smlouvu s ing. Simonou
Pivodovou, bytem Heršpice 1, 684 01 Slavkov u
Brna. Náklady spojené se směnnou hradí ing.
Simona Pivodová.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 20/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemek parc.č. 974/1 v k.ú.
Heršpice.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 20/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Plánovací smlouvu.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 20/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo – úpravy na stavební
práce.
Usnesení č. 20/07
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
informace starosty

Na tuto významnou událost se vydalo 27. září
2009 kolem 5 hodiny ranní z naší farnosti
vlakem, autobusem nebo autem přes 250
poutníků, z toho 20 z Heršpic. Na přípravě a
realizaci bohoslužby se podílelo dalších 65
slavkovských farníků. Devět větších ministrantů
asistovalo kněžím při podávání svatého
přijímání. Ostatních 14 ministrantů bylo ve
speciálním sektoru. Hudební stránku při mši i v
předprogramu zajišťoval stodvacetičlenný sbor,
utvořený z několika hudebních těles. Mezi nimi
bylo 13 členů našeho Pěveckého sboru Gloria.
Nácviky byly náročné na čas, probíhaly od
června třikrát týdně, některé zkoušky byly
separátně ve Slavkově, jiné společně ve velkém
sboru v Brně. Další skupinou pomocníků bylo 10
pořadatelů. Již ve 4 hodiny ráno nastupovali do
služby v sektorech, jejich úkoly končily kolem
16 hodiny. Nešlo jen o udržování volných cest a
počtu lidí v sektorech, ale také o pozornost
vzhledem k bezpečnosti přítomných. Dva páry
našich krojovaných hodových stárků byli mezi
krojovanými, kteří lemovali cestu, kudy
projížděl Svatý otec. Papamobil se dokonce před
nimi zastavil a krojovaní papeže pozdravili
zajucháním. Martin Šujan ml. z Heršpic byl
vybrán, aby četl v blízkosti papeže jednu ze šesti
přímluvných proseb. Za zmínku stojí, že
brněnský biskup Vojtěch Cikrle působil v roce
1979 jako kaplan ve Slavkově a v Heršpicích.

Ve
slavkovském
kostele
byly
také
shromažďovány
předměty
k požehnání
papežem. Sešlo se zde 39 základních kamenů
budoucích církevních staveb a 15 dalších
předmětů, hlavně kříže, sochy a pamětní desky.
Za pomoci 14 mužů ze Slavkova a firmy
Autotransport Matuštík, s.r.o. byly předměty
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převezeny ve čtvrtek 24. září ze Slavkova na
letiště v Tuřanech a položeny na dva velké
podstavce. Svatý otec Benedikt XVI. požehnal
mezi předměty také základní kámen pro
Křížovou cestu na Urbánek, která by se
realizovala ve 14 malých sakrálních stavbách,
lemujících cestu od sochy svatého Jana
Nepomuckého ke kapli sv. Urbana. Také
požehnal Misijní kříž, který byl vztyčen v závěru
lidových misií 24. října 2009 ve Slavkově před
Domem Svaté Rodiny Školských sester na
Malinovského ulici. Skrze požehnání symbolu
kříže byli zahrnuti do modliteb papeže všichni,
kteří se zúčastnili duchovních přednášek a
bohoslužeb při lidových misiích. Kříž zůstává
památkou nejen na lidové misie, ale také na
významnou návštěvu papeže. V České republice
se nachází několik památníků požehnaných
papežem Janem Pavlem II. Ve Slavkově však
budeme mít
ojedinělou památku – kříž,
požehnaný Benediktem XVI.

Moje osobní účast na papežské návštěvě
začala už 10. února 2009, kdy byla zahájena její
vzdálená příprava na brněnském biskupství.
Jsem rád, že jsem byl pozván do koordinačního
týmu papežské návštěvy, jinak řečeno "že jsem
mohl být při tom". Až jsem byl s ostatními
poutníky na letišti, stalo se všechno naplánované
"na papíře" skutečností – Svatý otec je zde
s námi! K tomu samozřejmě zvláštní pocit, že je
zde shromážděná církev, zastoupená věřícími se
svými kněžími, biskupy - nástupci apoštolů, že je
zde osobně přítomen nástupce apoštola Petra a
náměstek Krista – Benedikt XVI. Přítomnost
Krista jsme mezi námi, shromážděné církvi,
pocítili zvláště při dlouhé tiché modlitbě po sv.
přijímání. Můj osobní zážitek umocňovalo také
to, že se setkáváme na území šlapanické farnosti,
kde jsem prožil několik let svého života v mládí.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Pravidelné bohoslužby v kostele v Heršpicích:
neděle v 11.00, středa bohoslužba pro děti 17.00.
Úřední hodiny na faře ve Slavkově:
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

O vánočních pohádkách
Budete se také o Štědrém večeru dívat na
pohádku v televizi? Nějak to už patří k našim
českým vánočním zvykům… Vyžadujeme o
Vánocích pohodu a dobré konce vánočních
příběhů. O vánocích jsou i čerti roztomilí a
dobro a láska vítězí na celé čáře. I když už se
v dnešní době netočí tolik pohádek jako dřív,
očekáváme o Vánocích pohádku zbrusu novou,
abychom mohli být trochu napnutí, a o to lépe si
pak vychutnáme pohádkové rozuzlení.
Známe ale jeden příběh, který
k Vánocům neodmyslitelně patří (vlastně je
jejich základem), opakujeme si jej každý rok a
přece nám ještě nezevšedněl. Je to příběh o
narození dítěte v malém městě Betlémě.
Zpíváme o něm koledy, na jeho památku si
dáváme dárky, asi se i půjdete podívat někam na
jesličky, byť jsme jich letos viděli mnoho o první
adventní neděli… Tomuto příběhu, na rozdíl od
našich pohádek, chybí sentimentální happy-end.
Nejsou v něm žádné dárky, ani Santa Claus. Jen
pastýři a andělé chválí Boha. To dítě, malý Ježíš,
přichází skoro jako bezdomovec. Lidé pro něj
nemají místo, leží jen v jeslích, v podřadné stáji.
A přece je na tom příběhu o Kristově narození
něco velmi něžného. Tím příběhem je nám
řečeno, že nás lidi má Někdo tak rád, že se sklání
i k těm nejubožejším. Ježíš je položen na roveň
těm, kteří nemají žádnou důstojnost, jsou chudí,
nemají, kam by hlavu složili. Těžko bychom se
vzpínali ke králi nebo k miliardáři jako k nám
rovnému, ale v tomhle ubohém dítěti je zřejmé,
že nás má Pán Bůh rád, takoví jací jsme, že
myslí i na ty nejníže postavené a naopak právě
jim chce být nejblíže. Ti ostatní se přece mohou
sklonit a přijít k jesličkám - tak jako to kdysi
udělali i tři mudrci (nebo chcete-li králové) od
Východu.
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O Vánocích nechce být nikdo sám.
Toužíme po lásce a dobrých koncích i našich
životních příběhů. Tak vězme, že nejsme sami,
že se k nám sklonil a nechal se dát do naší
blízkosti Bůh sám, vlastně Boží Syn. Chci Vás
tímto pozvat do Ježíšovy blízkosti
a do
společenství těch, kteří se chtějí i o Vánocích
z jeho lásky radovat.
Zveme Vás na bohosluţby na Štědrý
večer, které se konají na evangelické faře
v 17:00 hodin a na Boţí hod vánoční (25.12.)
v 9:30.
Ještě před Vánoci nám děti při
bohosluţbách v neděli 20.12.
připomenou
vánoční příběh svou hrou zvanou Ţebrácká
opera při bohosluţbách v 9:30.
farářka ČCE Mgr. Jarmila Řezníčková

ČZS Heršpice
ČZS děkuje členům a spoluobčanům za dodání
výpěstků a pomoci při aranžování okresní
výstavy ovoce a zeleniny, která se konala 19. a
20. září ve Slavkově u Brna a 25. a 26. září
v Rašovicích. Vystavovalo 54 pěstitelů z 10
zahrádkářských
organizací
okresu.
Na
výstavních stolech bylo 231 vzorků jablek, 26
vzorků hrušek, 15 vzorků švestek, 23 vzorků
hroznů a 45 vzorků zeleniny. V dalších 34
vzorcích jsme viděli kdoule, mišpule, ořechy,
nektarinky, broskve a brambory. Celkový dojem
zvýraznila výzdoba jeviště, kterou zhotovily
zahrádkářky z Rašovic a Heršpic. Vhodně
výstavu doplnila expozice bonsají a kaktusů,
včelařů s ochutnávkou medu, také byla k vidění
práce kompostárny Technických služeb ve
vystavovaných kompostech.
Zahrádkáři
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Poděkování ČZS Heršpice

TJ Heršpice, o.s

Skončila úspěšná výstava ovoce a zeleniny.
Ústřední výbor ČZS ve Vyškově a ZO ČZS ve
Slavkově, Vám děkují za to že Vaše vkusná a
vzorně provedená výzdoba zhotovená členky
Vaší organizace přispěla k dokonalosti výstavy a
byla obdivována všemi návštěvníky. Slova
chvály nebraly konce a na dotazy ,, Kdo jsou ti
tak šikovní?“ jsme nestačili odpovídat. Ještě
jednou děkujeme díky díky. Věříme, že při příští
výstavě bude oboustranná práce pokračovat.

Podzimní sezonu jsme skončili na druhém místě
se ztrátou jednoho bodu za vedoucí KobeřiceB.
Po dlouhé době jak se zdá je tato sezona dobře
rozehraná. Pokud uděláme dobrou zimní
přípravu a posílíme mužstvo dalšími hráči,
máme šanci postoupit. Věříme opět v podporu
našich fanoušků, kteří nám vytvořili skvělou
atmosféru a doufáme, že svoji přízeň nám
zachovají i na jaře. K 1.11.2009 byla oficiálně
otevřena “Hospůdka Na Hřišti”, která je v režii
manželů Blechových. Ti Vás srdečně zvou
k pěknému posezení a k poslednímu rozloučení
s koncem roku na Silvestra. K nadcházejícím
Vánocům Vám přejeme bohatou nadílku a
mnoho zdraví a štěstí do Nového roku.

Za ústřední výbor ČZS Vyškov Jaroslav
Kolečkář a ZO ČZS Slavkov u Brna Svoboda
Jiří.

Zahrádkářské setkávání
seniorů
Při přípravě vánočního jarmarku a pečení koláčů
na vánoční besedu se vzpomínalo i na to, jak se
dříve lidé setkávali při draní peří, „vyšustování“
kukuřičných klasů, nosily se husy k houserovi aj.
– při všech těchto činnostech měli lidé k sobě
blíž. To všechno je už nenávratně pryč.
Připravujeme setkávání všech seniorů, kde se
budou předávat zkušenosti, recepty, procvičovat
paměť, také se plánuje přednáška Mudr. Anny
Vlčkové o Hospici a budou se provádět různé
rukodělné práce. První setkání bude ve čtvrtek
7. ledna 2010 od 14:00 do 16:00hodin
v přísálí Kulturního domu na které jste všichni
zváni. Společně sestavíme rámcový program na
co se zaměříme, co budeme chtít dělat a čím se
bavit. Možností je dost, ať už je to košíkaření,
drátkování, keramika, vizovické těsto, jen si
vybrat.
Na první setkání přijděte nejen se zajímavými
nápady, ale i třeba se vzorkem předvánočního
kuchtění.
Těšíme se na vás.
Zahrádkáři přejí všem klidné a spokojené svátky
vánoční, v novém roce hodně zdraví a síly,
abychom s jarním sluníčkem opět mohli
„ZAHRÁDKAŘIT“.
Radoslava Maláčová, Ing.Olga Zástřešková

Za TJ výbor oddílu kopané

Pečovatelská služba
v Heršpicích
Pečovatelská služba je v obci poskytována od
července 2006 a od ledna 2007 je vedená
v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Cílovou skupinu tvoří: osoby s tělesným
postižením, osoby se zdravotním postižením,
mladší senioři (65-80 let) a starší senioři (nad 80
let). Dle potřeb uživatelů je poskytována terénní
služba. Bližší informace získáte na obecním
úřadě.

Dovolte mi popřát všem příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2010
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Marcela Zieglerová
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Informace Obecního úřadu

Beseda pro seniory

Úřední hodiny OÚ - vánoční svátky
PO 28.12.2009 8:00-12:00 12:30-17:00
ÚT 29.12.2009 ZAVŘENO
ST 30.12.2009 8:00-12:00 12:30-17:00
ČT 31.12.2009 ZAVŘENO
Poplatky na rok 2010:
 Odpady 440 Kč/osoba/rok
 Poplatek za psa 100 Kč/rok
 Příspěvek na provoz kanalizace
50Kč/osoba/rok
 Účastnický poplatek za kabelovou
televizi 115 Kč za měsíc
Poplatky mohou občané hradit od 18.ledna 2010.
Finanční úřad Slavkov u Brna:
složenky na úhradu daně z nemovitostí budou
zaslány na adresu poplatníka.
Zásobníky posypu budou naplněny pískem se
solí a rozmístěny v různých částech obce.

vánoční jarmark
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Společenská kronika
Opustili nás
Kohoutková Jaroslava, Heršpice 6
Kosařová Štěpánka, Heršpice 64
Ing. Leden Slavoj, Heršpice 194
Narodili se
Brázdová Alena, Heršpice 277
Kovář Adam, Heršpice 242
Matušů Vanesa, Heršpice 299
Dožívají se
60let
Oborný Milan, Heršpice 73
70let
Knésl Karel, Heršpice 113
Spáčil František, Heršpice 40
75let
Řeháková Vlasta, Heršpice 138
85let
Dunaj Jan, Heršpice 22
90let
Ševčíková Emilie, Heršpice 165

Všem jubilantům blahopřejeme.

Příjemné prožití svátků
vánočních a šťastné
vykročení do
nadcházejícího roku 2010
Vám všem z celého srdce
přejí zastupitelé a
zaměstnanci obecního
úřadu.
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