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Linoucí se již na dĚěěěě

Zpravodaj zastupitelstva obce Heršpice

Slovo starosty
Od nového roku plyne jeden den za
druhým a než jsme se stačili rozkoukat máme tu
jaro a s ním i velikonoční svátky. V minulosti
byl v jarních měsících slyšet od ranního svítání
do pozdních hodin dusot a frkot koní, zpěv ptáků
a i při té neléhké práci a celodenním shonu si
našli lidé čas na společná setkání, zábavu a
odpočinek. Dnes nás obklopuje hluk z
automobilů, traktorů
a hlasitá hudba linoucí
se již z dálky. Při všech technických
vymoženostech, které dnešní doba nabízí se jaksi
toho času nedostává.
Neděle
je
od
nepaměti
dnem.
“přikázaného”odpočinku, přesto je dnes slyšet
řezání dřeva, sekání trávy nebo práce
na stavbách.
Poměrně ve značné míře se poslední
dobou střetáme se stále větší lhostejností ze
strany našich spoluobčanů, sousedů.
Vzpomeňme
například
vypouštění
nebezpečných zplodin do ovzduší, kdy se nad
dědinou snáší dusivý hustý kouř jelikož někteří
majitelé nemovitostí vesele pálí veškerý domácí
odpad. Pálení plastů, gum či jiných materiálů
obsahujících chemické látky je zakázáno!
Další neřestí občanů je odkládání
tříděného odpadu mimo kontejnery. Není lepší
papír schovat a ve vhodný okamžik podpořit děti
ze ZŠ? Návrhy na vhodné umístění kontejnerů
v obci jsou vítány. často dochází k porušování
vyhlášky o odpadech a zakládání nepovolených
skládek a lhostejnosti některých spoluobčanů
k prostředí ve kterém žijeme.
Stále aktuálním tématem je volné
pobíhání psů po veřejném prostranství nebo
přivazování těchto mazlíčků k veřejnému
osvětlení, lavičkám na návsi či ke kontejnerům
na tříděný odpad. A už vůbec nemluvím o tom,
(ruku na srdce) kolik majitelů psů při venčení
odklízí psí exkrementy.
Za zmínku stojí připomenout řidičům, hlavně
těm mladším, jaká je nejvyšší povolená rychlost
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v obci. Snad si ani neuvědomují možná rizika
jejich zábavy.
Žádný zákon není, tak dokonalý, aby řešil
lidskou bezohlednost, lhostejnost … .
Jaké investiční akce chystáme v letošním
roce?
Největší investiční akcí je výstavba nové
infrastruktury pro rodinné domy a řešení
havarijního
stavu
obecního
rybníka.
Upozorněním členů mysliveckého sdružení na
průsak hráze obecního rybníka byla provedena
odborná kontrola ing. Žateckým (VODNÍ DÍLATBD a.s. Praha), který konstatoval havarijní stav.
Průsaková cesta vznikla patrně po vyhnívajících
kořenech. V současné době se připravuje projekt.
Důležitým
připravovaným
dokumentem
je Územní plán, který bude veřejně projednáván
v nejbližší době.
Všem přeji hezké jarní dny plné zdraví
a pohody a koledníkům bohatou pomlázku.

Jiří Ziegler

Usnesení ze zasedání OZ ze
dne 28.2. 2007; č.3
Usnesení č. 03/01a
Zastupitelstvo
obce
Heršpice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7
Usnesení č. 03/01b
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje limit
pokladny ve výši 100 000,-Kč
Usnesení č. 03/02
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje návrh
rozpočtu na rok 2007; příjmy dle položek
a výdaje dle paragrafů
Usnesení č. 03/03
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí
Ždánický les a Politaví pro r. 2007 a schvaluje
příspěvek ve výši 10,-Kč/občana.
Usnesení č. 03/04
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje výsledek
inventarizace majetku k 31.12. 2006.
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Usnesení č. 03/05
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje účetní
závěrku k 31.12.2006 MŠ a ZŠ Heršpice
a hospodářský výsledek ve výši -10,-Kč.
Usnesení č. 03/06
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje uzavření
Partnerské
dohody
pro
projekt:
„Vysokorychlostní internet pro obce JMK1.ČÁST“
Usnesení č. 03/07
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje uzavření
smlouvy č. 2606-057/001/07 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
Usnesení č. 03/08
Zastupitelstvo obce Heršpice projednalo
a schvaluje zařazení obce Heršpice do územní
působnosti OS MAS Za humnama.
Usnesení č. 03/07
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje uzavření
smlouvy o dílo č. 006/2007 se zhotovitelem
Rusín a spol., spol. s r.o., Rosická 100, 664 17
Tetčice
Usnesení č. 03/09
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje uzavření
smlouvy o dílo č. 854/07-D, dodávka a instalace
elektronické poplachové sirény se zhotovitelem
HARIKOM, spol. s r. o.,
Dalimilova 4, 130 00Praha 3
Usnesení č. 03/10
Zastupitelstvo obce Heršpice jmenuje starosty p.
Jiřího Zieglera a místostarostku pí. Jarmilu
Šmerdovou k přijetí prohlášení o uzavření manželství.
Usnesení č. 03/11
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
„Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Heršpice
v roce 2006“

hořlavých látek na volném prostranství - včetně
přijatých protipožárních opatření - předem
oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje. HZS kraje pak má
pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro
bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
Při nesplnění povinnosti pálení oznámit a
přijmout opaření proti vzniku a šíření požáru
může být právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500
000 Kč.
Všichni občané mají zákonnou
povinnost počínat si při pálení tak, aby
nedošlo ke vzniku požáru. V případě
nedodržení zásad požární bezpečnosti při
používání otevřeného ohně, mohou být lidé
postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud
svým jednáním způsobí požár, mohou dostat
pokutu až ve výši 25 000 Kč. Pálení většího
množství materiálu by měli lidé předem ohlásit
územně příslušnému HZS kraje. Při ohlášení je
třeba uvést místo a čas pálení, osobu
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a
také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy
bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak
zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit
všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených
ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo
suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum
či jiných materiálů obsahujících chemické látky
je zakázáno.

Pozor na pálení odpadů

A ještě jedno upozornění. Podle zákona
je striktně zakázáno vypalování porostů. Jde
o velice rizikovou činnost, fyzická osoba může
kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši 25 000 Kč,
právnické osobě a podnikající fyzické osobě
hrozí sankce až do výše 500 000 Kč. Každoročně
bohužel dochází k případům, kdy při vypalování
trávy přijdou o život či utrpí těžká zranění.
Nehledě na značné majetkové a ekologické škody, které takto vzniklý požár může snadno způsobit. Pokud pálíte odpad a oheň se vám vymyká
kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím
tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako
je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit
velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit

Nastává období jara a s tím souvisí
vyhrabování a pálení suché trávy na zahrádkách.
Lidé pálí odpady a splují klestí, přitom se však
mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní
bezpečnostní pravidla.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně:
právnické či podnikající fyzické osoby jsou při
spalování hořlavých látek na volném prostranství
povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku
a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak,
aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl
z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající
fyzické osoby jsou povinny každé spalování

Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví
i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší,
zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky
jednotlivých obcí.
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vlastními silami, mohli byste utrpět zranění
či dokonce přijít o život.

Informace pro majitele studní
Fyzická osobavybudované před rokem 1955
& voda ze studní je využívána pro individuální potřebu v RD (vaření,WC, zalévání zahrady apod.)
& stavebně povolená
& povolen odběr

Vybudované po roce 1955
& vyplnit žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů
& kopii katastrální mapy
& povolení stavby vodního díla a kolaudační
rozhodnutí

Právnická osoba, obce
& odběr povolen od 1.1.2008
&do 1.7.2007 – podat žádost o prodloužení
k odběru vody, pokud bylo vydáno povolení
k nakládání s vodami
K žádosti o odběru vody doložte
& kopii katastrální mapy
& kopii z výpisu vlastnictví
&stanovisko Povodí Moravy, s.p.
&Vyjádření odsoby s odbornou způsobilostí
(dle domluvy s vodoprávním úřadem)
& Kopii povolení stavby a kolaudační rozhodnutí (popř. pasport stavby)

Zprávičky z Mateřské a Základní
školičky
V prvním kalendářním měsíci probíhaly
na naší škole přípravy na zápis budoucích
prvňáčků. Ten se uskutečnil 24. ledna.
Zúčastnilo se ho šest předškoláků. Bez ostychu
předvedli vyučujícím své znalosti, zručnost a
obratnost a to i s použitím počítače. Děti byly
odměněny drobnými dárky, které jim budou
tento důležitý den v životě stále připomínat.
Předškoláci se i nadále ve druhém
pololetí schází v tzv. nultém ročníku,
kde společně s rodiči rozvíjejí své schopnosti,
dovednosti a funkce, důležité pro zvládnutí
budoucího vzdělávání ve škole.
V lednu žáci uskutečnili plavecký výcvik
v plaveckém bazénu ve Vyškově.
O jarních prázdninách se ve škole
malovalo. V chodbách se rozzářil pestré barvy,
zpříjemňující prostředí ve kterém společně
trávíme mnoho času.
23. února se celá škola a školka sešla se
svými vrstevníky z Nížkovic v našem kulturním
sále. Konal se již druhý školní karneval. Žáci se
podíleli i na výzdobě sálu a kamarádi z Nížkovic
nás za úsilí pochválili. Pořádně jsme to všichni
„rozjeli“ v rytmu hudby i při různých soutěžích.
Oceňuje spolupráci rodičů při výrobě
rozmanitých a nápaditých masek. Děkujeme!
V únoru v prvním a druhém ročníku
v hodinách výtvarné výchovy děti také soutěžily.
„Netvařte se kysele a malujte vesele“ – tak se
jmenovala akce, ve které byli žáci hlavními
aktéry. Vymýšlely si totiž vlastní vtipy a ty pak
také malovaly. Dílka hodnotili ostatní spolužáci
i učitelé. Nejzdařilejší jsme zaslali do celostátní
soutěže, kterou organizuje Dětská tisková
agentura a Česká unie karikaturistů. Jaké bylo
naše překvapení nad výsledkovou listinou!! Tuto
soutěž vyhrála a umístila se na prvním místě
naše žákyně prvního ročníku! Nadaná výtvarnice
Anežka Šujanová. Všichni spolužáci i
pedagogický sbor mají radost z tak velkého
úspěchu. Blahopřát ji přišel osobně i pan starosta
Jiří Ziegler, a předal Anežce dárky i finanční
obnos, kterým přispěla obec na výdaje spojené
s cestovným, jelikož rodiče Anežku doprovázeli
23. března do Prahy na slavnostní vyhodnocení
a předávání cen. Poděkoval také i za příkladnou
reprezentaci naší malé obce v celostátní soutěži.
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A co nás ještě čeká? Jen tak namátkou.
V dubnu – návštěva kina ve Slavkově, zájezd
do divadla Radost v Brně, ke dni Země
organizují žáci sběrovou akci, děti si zasoutěží
v „kuličkiádě“.
V květnu – Děti vystoupí s programem ke
Dni matek, proběhne zápis nových dětí do
mateřské školky, starší žáci navštíví brněnský
Anthropos.
V červnu – oslavíme zábavným dopolednem Den
dětí a podnikneme výlety za krásami naší vlasti.
Stále se něco děje a doufám že ku radosti všem!!
Paní učitelka Miroslava Horáčková

Co se dělo ve 3. a 4. ročníku
v březnu?
V březnu proběhlo hned několik činností
rozšiřujících výuku ve třídě u třeťáků a čtvrťáků.
První byla literární soutěž, ale bez vítězů a
poražených. Děti dostaly zaškol vymyslet
krátkou básničku na libovolné téma. Tato činnost
se jim tak zalíbila, že vzniklo hned několik
úsměvných dílek. O některé se s vámi chceme
podělit. Pokud nadšení dětem vydrží, možná si
vydáme i školní sbírku básní ☺.
Druhá proběhla v pátek 16.3.2007, kdy
žáci, podobně jako tisíce jiných dětí v ČR,
usedly k testu matematických a logických
dovedností nazvanému „Klokan 2007*“.
Kategorie pro nejmladší se jmenuje Cvrček (2. a
3. ročník), následuje Klokánek (4. a 5.ročník).
Nejlepšími Cvrčky se stala Nikolka
Mudrlová a Tomáš Zourek. Nejlepším
Klokánkem pak Vojta Zapletal .

To máme literaturu a matematiku. Ještě
nás čeká hudebka a zdravý životní styl.
První jarní den jsme uvítali jak jinak než
zpěvem. Proběhlo školní kolo soutěže „Zazpívej
slavíčku“. Vítězové budou vysláni reprezentovat
školu do oblastního kola ve Slavkově. Máme
necelý měsíc na natrénování a dopilování
soutěžních songů, tak nám, prosím, držte palce
20.dubna v jednu hodinu.
Zdravá výživa
Tuhle o velké přestávce se dívám, na čem
si děcka pochutnávají ke svačince. Samé dobroty
to byly. Kroasan sýrový, rohlíček se salámem,
nějaká paštika, makový závin, dokonce i toust se
objevil. Tak to šlo několik dní, když tu jsem si
uvědomil, co mi na táccích chybí. Ano,
kousíček ovoce, nebo zeleniny. Pomocí
miniprůzkumu se ukázalo, že děti sice mají rády
mnoho druhů zeleniny i ovoce, ale prostě je
nenapadlo si o ně doma říct. Společně to
zkusíme napravit. Předposlední pátek v březnu
jsem naplánoval pro všechny žáky ochutnávkové
dopoledne, kde budou soupeřit různé druhy
syrové zeleniny a ovoce od ananasu po zelí. Děti
si připraví obloženou zeleninovou a ovocnou
mísu, a pomocí anketních lístků budou jednotlivé
druhy hodnotit. Vítěz zatím neznám, ale doufám,
že se v budoucnu budou tácky vitamíny jen
hemžit
a to vítězů i poražených.
-bs-

Morčátka
Danielka Varhová

Máme doma morčátka,
jsou to milá zvířátka.
Mají rádi mrkvičku,
a zelenou travičku.
Hrajeme si celý den,
každý z nás je spokojen…
Mořská panna
Vojtěch Zapletal
Připlula k nám mořská pana
Přivoněla ke džbánku
Jakmile jen ochutnala
Chystala se ke spánku.

Bára
Tomáš Zourek

Bára je dlouhosrstý jezevčík
je to moc přítulný psík.
Na dvoře má svůj byteček
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odkud hlídá náš domeček.
Dostává z konzerv hostiny
je to člen naší rodiny.
trávím s ní dost volných chvil
za nic bych ji neměnil.

Sýkorka
Sabina Jakubčíková

Přiletěla sýkorka
Na krmítko sedla
Zobala si zrníčka
Co přichystala babička.
Potřebujeme ještě Velikonoce?
Z naší společnosti se postupně vytrácí
skutečnosti, které mají něco společného s
křesťanstvím. Nedávno jsem si všimnul na
několika
reklamních
panelech
namísto
Velikonoc pojmenování „svátky jara“. Naše
společnost byla založená na křesťanských
základech a základní principy naší evropské
společnosti z nich vyrůstají. Popřením základů se
však hroutí i stavba.
Tato myšlenka je v současnosti velmi
aktuální. Lidé touží po „penězích a tělesných
radovánkách“, opouští morální život. Nemorální
chování má svoje důsledky. Zde platí zásada,
že člověk se trestá sám. Poukazujeme na
zhoršování životního prostředí, vztahů mezi
lidmi a v manželství, pokud je ještě lidé
uzavírají. Je těžší výchova, protože děti mají
všechno. Sobectví Evropanů vede k vymírání
národů a migraci cizinců s příchodem jiného
náboženství. Jsme svědky konfliktů mezi s lidmi
různých náboženství.
Písmo svaté vyzývá, že s obrácením se
nemá otálet, jinak může přijít tragický konec.
Podobně, jako slova lékaře, varujícího nás před
špatnou životosprávou, která může vyvrcholit
nemocí. To se stalo lidem, putujícím s Mojžíšem
pouští do zaslíbené země. Přestože byli Bohu
blízko, „jedli duchovní pokrm a pili duchovní
nápoj“(1Kor 10,3), znelíbili se Bohu. Pomřeli na
poušti. Svatý Pavel to komentuje slovy: Tyto
věci se staly nám pro výstrahu“, abychom
netoužili po špatnostech, jako toužili oni (srov.
1Kor 10,11).
Postní doba, kterou jsme prožili, souvisí
s poznáním této skutečnosti a se zvýšeným

úsilím o dobro. Máme promýšlet, jak dát příklad
víry a morálního života dětem a mládeži.
Opouštíme-li pravidelnost modlitby a Boží
slovo, je-li nám zatěžko jít na bohoslužbu,
ztrácíme pevný bod života víry. Pokud se
přizpůsobíme společnosti a slevíme ze zásad
desatera, nebude náš život čitelný ani pro naše
děti, které si musí utvořit v dětství správný názor
a důležité životní návyky. Nastává doba, že se
stávají ve společnosti zvláštními ti, kteří se snaží
o život podle křesťanských zásad. Ale tím se
nenechme znepokojit. V dějinách se již
mnohokrát
podobná
situace
opakovala.
Velikonoce tedy vedou věřící i nevěřící
Evropany k věrnosti zásadám, které vycházejí
z desatera a svědomí – pravdivost, zachovávání
dne odpočinku, rodina, manželství, ochrana
života,
poctivost,
nepropadnutí
neřestem.
P. Milan Vavro, farář
Pozvání římskokatolické farnosti:
8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv.
v 11.00
9. 4. Velikonoční pondělí, mše sv. v 11.00
11. 4. Svátost nemocných při mši svaté, středa
v 17.00
6. 5. Pouť slavkovského děkanství do
katedrály (autobus z Heršpic)
8. 5. IV. pěší farní pouť do Žarošic (přes
Heršpice)
3. 6. První sv. přijímání v Heršpicích, 11.00
10. 6. Farní den ve Slavkově (od 14.00)
26. 6. Výlet dětí z náboženství
Úřední hodiny na faře: středa 9,30 – 12,00,
pátek 15,00 – 17,00
Kontakt: Tel. 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz ,
www.farnostslavkov.cz

Velkopátečně politická úvaha
Před nedávnem se opět objevil jeden
z evergreenů parlamentu: návrh svátku – a tudíž
volného dne. V tomto případě šlo o Velký pátek.
Mnozí by se jistě zaradovali z dalšího volného
dne a my křesťané bychom konečně mohli slavit
bohoslužby jako ve svátek dopoledne a nejen
jako večerní odskočení si po práci.
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Víme ale co Velký pátek znamená? Ježíš
Kristus v něm byl ukřižován. Ten, který byl
vpravdě Božím Synem a přitom člověkem
z masa a kostí jako my, zemřel ponížen,
popliván, opuštěn všemi – a přitom zemřel za
nás všechny. – Takto lze vypovědět to, o čem
čteme v Písmu na mnoha stránkách evangelií.
„Byly to však naše nemoci, jež nesl,
naše bolesti na sebe vzal,
ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost,
zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj,
jeho jizvami jsme uzdraveni,“ předjímá
význam Kristovy smrti prorok Izajáš (Iz 53,4-5).
Přetlumočeno do dnešního jazyka
je Velký pátek i vyzdvižením myšlenky,
která modernímu člověku není právě vlastní.
Je oslavou oběti, a to ne obětování se
opěvovaného a sklízejícího slávu ale oběti, která
je
většinou
nepoznaná
a
zneuznaná.
Je vyzdvižením tichého nesení bolestí a vin
druhých, na jejichž rozdmychání se člověk sám
ani nepodílel. Je také zdůrazněním toho, že zlo –
i to zlo v nás - nemůže být přemoženo jiným
zlem, násilím, ba ani trestem, ale jedině
odpuštěním. Oběť – pokora – nesení vin druhých
– odpuštění. To je řada slov zčásti vystihující
význam Velkého pátku. Představme si, že my
bychom podle nich opravdu žili. Pomáhali
bychom nést druhým lidem důsledky jejich chyb
a vůbec bychom jim to nevyčítali a ani se necítili
ukřivděni, obětovali bychom svůj čas, energii
a třeba i peníze pro napravení škod způsobených
jasným viníkem, který však nic hradit nechce
nebo nemůže, odpustili bychom dokonce i těm,
kteří nám velmi ukřivdili a k jejich vinám
bychom se už ani nevraceli – ve výčitkách
ani ve vlastních myšlenkách.
A to vše je jen slabý „odvar“ toho, co pro nás
udělal Bůh ve svém Synu. Pro nás to však má
být i poznání, že jedině tak lze narušené vztahy
ve světě změnit k lepšímu. Přiznáme se k nesení
takového životního stylu? Kéž by tomu tak bylo.
Pak by jistě i náš život byl bohatší i pokojnější.
Na závěr dlužno říct, že Velký pátek jako
volný den v parlamentu neprošel…
Přeji Vám všem pokojné Velikonoce prožité
v radosti z Božího odpuštění.
Jarmila Řezníčková, farářka

Ohlédnutí za činností Mysliveckého
sdružení Zlatý Jelen Heršpice.
Samostatné myslivecké sdružení Zlatý
Jelen se datuje od počátku roku 1991 s počtem
14 členů. Podrobná informace o počátcích
myslivosti
byla zveřejněna v publikaci,
která byla vydána u příležitosti sjezdu rodáků
v loňském roce.
Stavy drobné zvěře, (které vyvrcholily
v letech 1974 – 75, kdy bylo za loveckou sezonu
uloveno 650 bažantů kohoutů a na tehdy
povinnou dodávku na export bylo odevzdáváno
kolem 500 kusů bažantí zvěře) se neustále
snižují. Vzhledem k této situaci jsme se před pěti
lety rozhodli pro umělý odchov bažantů a
posléze vypouštění do volné přírody, což se
začíná
projevovat v okolí Jalového dvora a
Strží,
kde dochází k zazvěřování.
S odchovem bažantů jsme začínali
na Jalovém dvoře, kde nám byli poskytnuty
prostory k odchovu. Od roku 2003, kdy byl
zakoupen pozemek na Šalouně a následujícího
roku byla vybudována první voliéra a v roce
2006 jsme přesunuli do vlastního areálu veškerý
odchov.
Tímto děkujeme MUDr. Šumberovi
za bezplatné poskytnutí prostor při začátcích
odchovu.
V této činnosti každoročně úspěšně
pokračujeme a tím se snažíme zachovat bažantí
populaci ve volné přírodě.
Každoročně obděláváme pozemky,
na kterých máme zvěřní políčka, která slouží
k přikrmování zvěře v době strádání.
Do budoucna bychom chtěli založit
remízy pro zvěř, což celkově přispěje nejen
k prospěchu zvěře, ale také ke zvelebení krajiny.
K činnosti, kterou jsme v minulém roce vykonali
patří:
- spoluúčast a zajišťování prvního sjezdu
rodáků, kdy bylo poskytováno občerstvení
po celé tři dny
- sponzorskými dary jsme přispěli základní
škole, mateřské školce, oddílu kopané a finančním přispěním na zakoupení lavic pro
katolický kostel
- na pronajatém rybníce, který každoročně
zarybňujeme, pořádáme tradiční rybářské
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závody dospělých a hlavně dětí k jejich
svátku MDD.
nedílnou a již tradiční součástí naší
činnosti je třetí lednová sobota, kdy
pořádáme mysliveckou zábavu s bohatým
občerstvením a kulturním vyžitím pro
všechny návštěvníky. Tato zábava se těší
velkému ohlasu v okolí.
pro ochranu přírody a zvelebení myslivosti
jsme odpracovali mnoho brigádnických
hodin.

V nastávajícím jarním období bychom
se chtěli obrátit na širokou veřejnost a zvláště
majitele psů, aby byli ohleduplní při vycházce
do přírody. Stále je v platnosti zákon
o povinnosti majitele psa při návštěvě přírody
mít jej na vodítku, zvláště nyní kdy začíná
snůška vajec a kladení mláďat.
Závěrem děkujeme obecnímu úřadu a obci
Heršpice za porozumění, pomoc a podporu
v činnosti mysliveckého sdružení.
Stanislav Marek

Metoda bude zaměřena na nášení motivů
na dřevo (prkýnko, tác, podnos, krabička, foto
rámeček Ikea atd.) a na keramiku bez glazury
(květináče) dle vaší fantazie, co si s sebou
přinesete. Zvládneme i více kusů. Dále je
potřeba si vzít drobné nůžky, 2-3 stětce o
velikosti 2-4 cm, ubrousky.
Ostatní
potřebný materiál opět
zajistíme! Cena kurzu je 100Kč. Na místě je
možnost si koupit další typy ubrousků. Budeme
mít velký výběr – nákup po 1ks. Další informace
včas oznámíme.
Máte také možnost přijít se pouze
podívat, vstupné 25Kč, členové MC a ČSZ vstup
10Kč.
Těšíme se, že se sejdeme opět v tak hojném
počtu!

Mateřské Centrum Ententyky
Mateřské Centrum
ENTENTYKY a ČSZ Heršpice
pořádají již druhý tvořivý dýchánek
28. dubna 2007 ve 14:00 hod
v přísálí kulturního domu v Heršpicích na téma

UBROUSKOVÁ METODA

Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit kurz
do 13. dubna 2007 u pí.Barbory Dvořákové,
Heršpice č.p.129, tel. 608 365 530 a nebo u pí.
Radky Maláčové Heršpice č.p. 27. Počet
účastníků je omezen.

Základem našeho současného mateřského
centra byla skupina maminek s dětmi, která se
začala scházet v roce 2005, v čele s paní
J. Řezníčkovou.
Na začátku letošního roku se tyto maminky rozhodly, že dají centru oficiální podobu.
Letos v březnu bylo občanské sdružení Ententyky zaregistrováno u Ministerstva vnitra. Tato
forma organizace dává mateřskému centru možnost působit jako samostatný subjekt a také žádat
o různé dotace a sponzorské dary, které by
umožnily zlepšit prostory pro zábavné setkávání
našich dětí.
Chceme všem umožnit využívat aktivně
volný čas, MC Ententyky je komunitní centrum
pro všechny generace, je otevřeno všem rasám,
různým sociálním vrstvám a lidem s různým postižením a dalším. Pro velký zájem ze strany rodičů jsme kromě dopoledního provozu, který je
určen především pro ty, kteří ještě nechodí do
školky, zavedly také odpolední pondělky, kdy se
zaměřujeme na děti předškolního a mladšího
školního věku. Plánujeme s nimi činorodé dvouhodinovky, kdy si mohou vyzkoušet připravit
jednoduché pokrmy, vyrobit dekorační nebo dárkové předměty, zacvičit si v tělocvičně a také se
podívat na pohádky. Abychom mohly materiálně
zajistit tyto činnosti, vybíráme za vstup malý po-
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platek, členové MC 10,- Kč, ostatní 20,- Kč. Poplatek platí pouze dospělá osoba, děti mají vstup
zdarma.
Všechny děti, které k nám přijdou, jsou vítány.
Důležité je, aby s sebou měly doprovod dospělé
osoby, která za ně po celou dobu odpovídá. Může s nimi přijít maminka, tatínek, babička, dědeček nebo třeba teta. Mateřské centrum bylo zřizováno především pro heršpické děti. Zájem navštívit nás však projevily také rodiny z Rašovic a
Hodějic, protože u nich taková možnost zatím
není.
Přestože působíme jen krátce, tak už se nám do
dnešního dne podařilo několik akcí:
- Připravili jsme naše první „mininoviny“,
ve kterých chceme informovat heršpické
občany o tom, co se u nás děje.
- Zajistili jsme vymalování místnosti dětského
centra, které sponzorsky provedl pan Robeš
z Křižanovic. Hodnota daru 10.000,- Kč.
- Sázeli jsme s dětmi jarní osení.
- Instalovali jsme magnetickou tabuli, která
bude k dispozici dětem, ale také může sloužit
jako informační tabule při vedení různých
kroužků. Tuto tabuli nám věnovala paní
A. Chytilová z Heršpic.
- Ve spolupráci se svazem zahrádkářů jsme
zorganizovali kurz pletení košíků, který
se těšil velkému zájmu. Kurz musel
proběhnout ve dvou dnech, aby se všichni
zájemci mohli zúčastnit. Připravujeme i další
akce pro tvořivé. Jedná se o drátkování
a ubrouskovou techniku. Také o tyto kurzy
je velká poptávka a již zůstává pouze několik
volných míst. Zájemci se mohou přihlásit
u pí Barbory Dvořákové a nebo u pí Radky
Maláčové. Detailní informace o současných
i nových kurzech najdete vždy v naší
vitríně/vývěsce u autobusové zastávky.
Chceme touto cestou poděkovat všem našim
sponzorům, ke kterým patří:
- Obec Heršpice,
- Agentura Crea Team Praha, pí Absolonová,
- pan Dobeš Rostislav, Křižanovice, malíř
natěrač, stavební dokončovací práce,
tel. 774 226 726,
- pí A. Chytilová, Heršpice, magnetická
tabule,
- pí Šmejkalová, Nížkovice, koberec,
- pí H. Varhová, Heršpice, drobné hračky,
- rodina Zástřešková, Heršpice, skříňka.

Společenská kronika
60 let
10.1. Zdeněk Jakubčík
14.1. Jarmila Maláčová
15.1. František Kučera
18.1. Pavla Ševčíková
25.1. Marta Mašijová
4.3. Vítězslava Spáčilová
3.4. František Nevedel
23.4. Milan Hala
30.4. Jiří Kučera
65 let
7.2. Anna Novotná
20.2. Jan Jeřábek
10.4. Jarmila Švandová
18.4. Květoslava Hofírková
70 let
27.1. Bohumil Ševčík
75 let

2.4. Jaroslav Maláč
24.4. Miloslava Řičánková
80 let
7.3. Dunajová Josefa
5.4. Jaroslava Kohoutková
85 let
14.3. Vlastislav Kohoutek
24.4. Marie Spáčilová
Opustili nás:
20.1. Marie Hudcová
12.2. Anna Jeřábková

