HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 1/2013
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
rok začal stejně jako roky
předešlé, na Nový rok jsme si
popřáli vše dobré v roce novém,
postavili sněhuláka a už tu máme
Velikonoce. V něčem přece
jenom ten letošní začátek roku je
jiný, výjimečný. Ano, je to
historicky první přímá volba
prezidenta
ČR.
Možnost
prezidentské volby využila většina heršpických
voličů, kteří nenechali za sebe rozhodovat jiné. Čas
ukáže, jakým bude Miloš Zeman prezidentem,
milován či zatracován.
Na začátku roku samozřejmě nechyběla Tříkrálová
sbírka. Tři skupinky koledníků prošli obcí a lidé dobré
vůle přispěli částkou 17 579,-Kč. Tento příspěvek se
každým rokem zvyšuje, to svědčí o solidárnosti
občanů i v této době vyznačující se honbou za
kapitálem. Myslivci nám připravily opět vynikající
ples s bohatou nabídkou. Fotbalisti se nenechali
zahanbit a uspořádali pro děti maškarní ples plný
soutěží a zábavy. Na své si přišli rodiče i prarodiče,
prostě všichni odcházeli plni zážitků i dárků. Ke
končící zimě patří průvod masek, doprovázený
hudbou a třeba i zpěvem, nechybí koblihy i slivovice.
Maškarní průvod mě letos zastihl na výroční schůzi
zahrádkářů. Myslím, že to bylo pro všechny příjemné
překvapení. Členové ČZS Heršpice hodnotili svoji
práci v uplynulém roce a dohodli se, co budou dělat
v roce letošním. Nezapomněli na své jubilanty, které
potěšily kytičkou i písničkou. Ač jsem nebyl jubilant,
také jsem si kytičku odnesl. Ještě jednou děkuji a
seniorkám děkuji za velikonoční košíček. Předseda
slavkovských zahrádkářů p. Jiří Svoboda nešetřil
chválou na uspořádanou výstavu v Heršpicích
poděkováním za spolupráci při společných akcí ve
Slavkově. SDH Heršpice založil družstvo malých
„Soptíků“, které se těší velkému zájmu. Pro nemoc se
nepodařilo hasičům uspořádat košt heršpických
pálenek, snad se to podaří příště.
Zastupitelstvo v letošním roce zasedalo již dvakrát.
Hlavním bodem lednového zasedání bylo schválení
změny Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro obec
Heršpice v návaznosti na připravovaný projekt na

odkanalizování se společnou ČOV. Březnové
zasedání bylo hlavně o schválení rozpočtu na rok
2013 a za zmínku stojí projednávaný bod, týkající se
rozsudku Okresního soudu ve Vyškově, který řešil
minoritní spoluvlastnický podíl nežijící osoby. Soud
rozhodl o povinnosti majoritního vlastníka finančního
vyrovnání s obcí. Rozpočet je zaměřen na investiční
výstavbu a počítá s podporou spolkové činnosti i
podporu církve. Veřejné vyhlášky, týkající se
rekolaudace dešťové kanalizace a vodoprávního řízení
DSO Ligary, zvýšilo zájem o tento připravovaný
projekt. V současné době se připravuje projekt pro
provedení stavby, který bude použit pro výběrové
řízení a realizaci. Po akceptaci žádosti o podporu
z OPŽP netrpělivě očekáváme výsledek jednání o
přidělení výše finančních prostředků, který bude snad
v měsíci květnu. Zima a jaro jsou dvě různé roční
období, ale mají hodně společného, a to údržba
veřejného prostranství. Občanů, kteří nám pomáhají,
je stále méně a naopak, někteří nám práci přidávají
v podobě
psích
hromádek.
Dojde
někdy
k odpovědnějšímu přístupu majitelů psů? S technikou,
kterou máme na údržbu prostranství, to nemůžeme
stíhat. Po výstavbě kanalizace s ČOV vidím nákup
komunální techniky jako nejnutnější investici.
Kdo využíváte prostory kulturního domu, tak jste
zjistili změnu v podobě nové pracovnice. Paní
Dostalová odešla do důchodu, a tak dostala příležitost
maminka na mateřské pí A. Maláčová. Přeji pí
Dostálové k pozici babičky na celý úvazek hodně
zdraví, štěstí a radostných chvil.
Závěrem mi dovolte popřát chlapcům bohatou
pomlázku, děvčatům hodně koledníků a nám všem
přeji slunečné dny nejen o Velikonocích.

Jiří Ziegler

USNESENÍ ZO HERŠPICE Č. 13
ze dne 16. 01. 2013
Usnesení č. 13/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje návrh změny PRVKu (Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací) v obci Heršpice v rozsahu
rozšíření dostavby kanalizační sítě s cílem
odkanalizovat všechny nemovitosti v obci do
společné ČOV v Hodějicích. Základní koncepce
odkanalizování a čištění odpadních vod se nemění a
zůstává v souladu s alternativním řešením PRVKu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 13/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informace starosty o:
 výsledku voleb 1. kola volby prezidenta
republiky ČR,
 místě a době konání 2. kola volby prezidenta
republiky ČR,
 rekolaudace dešťové kanalizace na kanalizaci
jednotnou.
 Tříkrálová sbírka – 17 579 Kč,
 myslivecký ples 19.1.2013,
 dětský maškarní ples 3.2.2013,
 změně ve správě daně z nemovitostí organizační
změně v daňové správě od 1.1.2013.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

USNESENÍ ZO HERŠPICE Č. 14
ze dne 27. 03. 2013
Usnesení č. 14/03a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013; příjmy dle
položek a výdaje dle paragrafů. - 7 439,5 tis.Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/03b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Darovací smlouvy (příspěvek na činnost):
TJ Heršpice-35000Kč, MS Zlatý jelen-15000Kč,
ČSZ Heršpice-15000Kč, ČSCH Heršpice 5000Kč,
Centrum Ententyky-15 000Kč, SDH Heršpice10000Kč, Římskokatolická farnost 40000Kč,
Paprsek Vyškov (zdravotně postižené děti)-5000Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 29 o
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
s akciovou společností RESPONO, a.s., se sídlem
Cukrovarská 486/16, 68601 Vyškov

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 7 o nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem a užívání
kontejneru SOK s akciovou společností RESPONO,
a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16, 68601 Vyškov
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 14/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí Rozsudek č.j. 7C 25/2012-62 Okresního
soudu ve Vyškově a nepodá proti tomuto rozsudku
odvolání.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 14/06a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje bezúplatný převod pozemků ve
vlastnictví ČR do vlastnictví obce Heršpice
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 14/06b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje bezúplatný převod pozemků ve
vlastnictví ČR spravovaný Pozemkovým fondem
ČR do vlastnictví obce Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 14/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu č. 014130003731/001o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu se
společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 14/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informace starosty o:
 Výsledku voleb 2. kola volby prezidenta
republiky ČR konané 25.1. – 26.1.2013
 DSO Ligary – projekt na odkanalizování a ČOV
 MAS Za humnama – rozvojová strategie 2014 2020
 Osvobození obce Heršpice 28.4.1945 – kladení
věnce 27.4.2013
 Jarní úklid ve spolupráci s místními spolky
 Elektronická aukce na dodavatele energií
 Možnost rekvalifikace na úřadu práce nebo
rekvalifikace pořádané Hospodářskou komorou
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Zápis dětí do mateřské školy
Ředitel MŠ a ZŠ Heršpice v Heršpicích oznamuje
rodičům, že ve středu 7. května 2013 proběhne v
MŠ a ZŠ Heršpice zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2013/2014. Rodiče s dítětem mohou
přicházet v době 14:30h – 16:00h. S sebou rodný
list dítěte.
Přijímání dětí
 Předškolní

vzdělávání se organizuje pro děti
zpravidla ve věku od 3 do 6 let.
 Ředitel MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem
místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní
rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém
(vývěsky v MŠ, hlášení míst.rozhlasu, web).
 Ředitel MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ,
popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod
přiděleným registračním číslem, ředitel školy na
místě veřejně přístupném - v budově MŠ a ZŠ
Heršpice, Heršpice 17 a na www.zsherspice.cz
po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn od
22.5.2013 do 6.6.2013. Rozhodnutí o nepřijetí
bude vydáno do 6.6.2013.
 Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15
dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele
mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad
Jihomoravského kraje.
 K předškolnímu
vzdělávání se přednostně
přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Pokud nelze dítě
v posledním roce před zahájením školní
docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí
obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné MŠ.
 Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem (§50
zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou
přijaty pouze děti, které se podrobily
stanoveným pravidelným očkováním.
 O přijetí dítěte se zdravotním postižením
rozhodne ředitel školy na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení,
popř. také registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost
 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání
i v průběhu školního roku.
 Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel MŠ po
dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny

docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu
v těchto dnech v MŠ.
Informace k zápisu
 Přihlášku je možno vyzvednout v MŠ v
informační stojanu (umístěn ve vchodu do MŠ),
nebo na www.zsherspice.cz od 8.4.2013.
 V informačním stojanu nabízíme k vyplnění
evidenční list a dotazník. Tyto dva dokumenty
nejsou dispozici na webu.
 K přihlášce je nutno doložit potvrzení o
zdravotní způsobilosti, je možné využít
evidenční list.
Kritéria přijímání dětí do MŠ a ZŠ Heršpice
na školní rok 2013/2014
Přijímání dětí do mateřské školy je v kompetenci
ředitele školy.
Je dána zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon
§34 odst.3. Ředitel mateřské školy rozhoduje o
přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání překročí stanovenou kapacitu počtu dětí
pro mateřskou školu, bude ředitel školy rozhodovat
podle kritérií.
K předškolnímu vzdělávání se dle zákona
č.561/2004 Sb., přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením školní docházky.
20 bodů
Další děti budou přijímány v tomto pořadí:
 děti

zpravidla ve věku od 3 let k pravidelné
celodenní docházce s bydlištěm v Heršpicích 15 bodů,

 děti,

které dovrší 3 let k 30.11.2012 k pravidelné
celodenní docházce s bydlištěm v Heršpicích –
10 bodů,

 děti

k pravidelné docházce na 4 hodiny denně
s bydlištěm v Heršpicích – 5 bodů.

Pořadí přijatých dětí bude určeno bodovým
ohodnocením. V případě shodného počtu bodů
budou
děti
přijímány
od
nejstarších
přihlášených.
Mgr. Bohdan Slanina, ředitel
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Škola Heršpice
Jeden z nejdůležitějších dnů v životě předškoláka
v naší škole proběhl už ve středu 21. ledna. Díky
nezanedbatelné pomoci dětí ze školy, které se ten
den proměnily v postavy z pohádek a příběhů, se
nám podařilo do 1. ročníku zapsat pět dětí. V těchto
dnech navštěvují desetihodinový edukativně –
stimulační kurs pod vedením paní učitelky
Harachové. Jejich pasování do řad školáků
proběhne již tradičně na slavnosti v obecní zahradě
v měsíci červnu, kterou pořádá škola společně
s Centrem Ententyky.

Ve škole je pod patronátem zřizovatele provozován
školní klub. Nově se o děti začala starat paní Jindra
Tauchmanová, která se dětem věnuje od 12:00 –
16:00, což je o hodinu déle, než mohly děti ve škole
pobývat v loňském roce. Školní klub je primárně
zřízen spíše pro děti z prvního až druhého ročníku,
ale vešli se všichni zájemci. V této souvislosti se
patří uvést, že i škola vyšla vstříc potřebám dětí.
Školnice nyní vítá děti už od půl osmé.
V rámci výzvy EU peníze školám jsme vypracovali
projekt
pod
prozaickým
názvem
“Škola
v Heršpicích“. Cílem projektu je prostřednictvím
nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání na základní škole. Projekt
byl schválen. V těchto dnech připravujeme,
zavedení projektových cílů do výuky.
Patří mezi ně i program primární prevence.
Pořádáme besedy, přednášky a aktivní semináře.
V tomto školním roce proběhla beseda se
strážmistrem policie ČR, seminář prevence kouření,
plánujeme divadelní představení zabývající se první
pomocí a v neposlední řadě také dvě návštěvy na
zmodernizovaném dopravním hřišti ve Vyškově.

Tradičním sběrem papíru oslavíme Den Země.
Letos proběhne svoz 26. dubna.
Přeji všem pohodové prožití Velikonoc a spoustu
pozitivní jarní energie.
Mgr. Bohdan Slanina, ředitel

Motto:
,,Nejužitečnější ze všech umění je umění být
užitečný“.
Od občanů v Heršpicích vybrali koledníci
v letošním roce příspěvek ve výši 17 579,- Kč.
Děkujeme všem lidem, kteří do sbírky přispěli.
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Zpráva o činnosti ZO ČSCH
Heršpice za rok 2012
Místní organizace ČSCH je malou organizací a s
vyšším věkovým průměrem. Má jen 10 starších
členů, jednoho čestného člena a 4 mladé chovatele,
ale je to spolek, který se aktivně účastní
společenského života v obci. Titulem „Čestný člen“
ohodnotila naše organizace jednoho z prvních
zakládajících členů naší organizace přítele Zděňka
Ševčíka za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj
chovatelství. Připravenou plaketu mu organizace
předá u příležitosti okresní výstavy ČSCH ve
Vyškově.
Se svou vystavovatelskou činností může být ZO
zásluhou př. Z. Dobeše a L. Novozámského a J.
Basovníka spokojena. ZO ČSCH Heršpice důstojně
representovala svaz jak na úrovni místní, okresní,
tak i národní.

Členská schůze konaná v lednu 2013 hodnotila
práci za rok 2012, bylo konstatováno, že se cíle
nastavené v roce 2012 podařilo splnit. Členové se
zúčastnili aktivů a přednášek pořádaných okresní
organizací. Výstavní činnost byla též bohatá, i
přesto, že počet obeslaných soutěží byl menší.
Výstavu ve Vyškově obeslali př. Novozámský,
Dobeš, Basovník i mladý chovatel Maláč. Klubové
výstavy obeslali př. Dobeš (králíci) , Novozámský
(holubi) a Bělohoubek (kozy). Naše organizace se
snaží pomáhat mladým chovatelům. Např. při
dopravě na výstavy, odborné vedení. Hojně jsou
navštěvovány i další akce chovatelů – jarmark ve
Vážanech, burzy v Hodoníně, Hradišti a Újezdě.
Naši chovatelé obesílali následující výstavy:
V roce 2012 to bylo 6 výstav.
Na těchto akcích získali v roce 2012 chovatelé
králíků:
 mladí chovatelé – př. M. Maláč byl oceněn II.
místem na výstavě v Bučovicích
 př. Z. Dobeš na klubové výstavě získal 2
čestné ceny a „šampiona klubu“, vystavoval
Křenovicích, Hodoníně a celorepublikově
v Týništi nad Orlicí. V roce 2011 na výstavě
v Lysé nad Labem získal „mistra republiky“.
V regionu obhájil vítěze memoriálu Luboše
Knesla a celkem získal 9 čestných cen

Chovatelé holubů si také vedli dobře, př.
Novozámský vystavoval na speciálkách, získal
„mistra klubu“. Ve Slavkově na celostátní soutěži
holubů cenu „nejlepšího holuba“. Úspěchy
zaznamenal i př. J. Basovník.
Velkou pomocí je pro naši organizaci vydatná
pomoc obce Heršpice, která organizaci přispěla
v roce 2012 dotací na spolkovou činnost částkou
5.000 Kč. Za pomoc velmi děkujeme.
Chovatelé

Informace obecního úřadu
Upozorňujeme občany na splatnost poplatků ke dni
31.3.2013 za psa, odpady 1. pololetí a kabelovou
televizi I. čtvrtletí. Po tomto datu nebudou
popelnice bez známky vyvezeny.
Respono a.s. oznamuje občanům, že po
velikonočním pondělí se vývoz popelnic
komunálního odpadu posouvá o jeden den tedy na
úterý 2. dubna 2013.
Respono a.s. oznamuje, že v sobotu 13. dubna 2013
od 8:00h do 8:30h proběhne před obecním úřadem
svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Sběr
nebezpečného odpadu není určen pro odpad
vznikající z podnikatelské činnosti.
Výsledky voleb historicky přímé volby
prezidenta ČR v obci Heršpice:
Volební účast:
I. kolo – 427 voličů, 71,29 %
II. kolo – 388 voličů, 64,67 %
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

kandidát
Zeman Miloš Ing.
Fischer Jan Ing. CSc.
Schwarzenberg Karel
Dienstbier Jiří
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťána
Sobotka Přemysl MUDr.

1.kolo
117
72
68
61
51
29
12
10
7

2.kolo
243
144
-
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TJ Heršpice
Zdravím všechny sportovní přátele. Zima je za
námi a naši fotbalisti se již těší na začátek jarní
sezóny. Zimní příprava letos opět probíhala ve
sportovní hale ve Slavkově a v sále kulturního
domu v Heršpicích. Již jsme také absolvovali 3
přípravné utkání. Napřed jsme rozdrtili dorostence
Žarošic, poté jsme ukázali Němčanům z naší
skupiny, že se nás můžou obávat a nakonec jsme
porazili mužstvo Rašovic. Hra vykazovala určité
zlepšení hlavně z důvodu nových posil, které jsme
pro jarní část sezóny do týmu získali. Bohužel
jediné co nám v současné chvíli nepřeje, je počasí.
Z tohoto důvodu výkonný výbor Okresního
fotbalového svazu Vyškov a STK rozhodlo o
přeložení 15. kola, které se mělo hrát na
Velikonoční neděli 31. 3., na náhradní termín 8. 5.
v 16:30. Níže uvádím rozpis jarní části sezóny.

a největším vděkem pro organizátory byli šťastné a
rozesmáté obličeje dětí. Samozřejmě jménem TJ
Heršpice děkuji všem, kdo přiložil při organizaci
akce ruce k dílu. O týden později už masopustní
veselí zakončil tradiční ostatkový průvod masek, při
kterém nás letos doprovázel na housle Ivoš Peterka
z Cimbálové muziky Olšava z Uherského Brodu.
Všem zúčastněným opět děkuji, byly k vidění
krásné a bohaté masky.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné
velikonoce, krásné mrazivé a sněžné jarní počasí a
někdy na zápase, nebo 31. března v Nížkovicích na
koštu vína na viděnou.
Lubomír Vylam předseda fotbalového klubu

Jaro 2013 – Přípravka
kolo

den

datum

čas

domácí

12

So

6.4.2013

13:15

Šaratice

13
21
14
15
16
22
17
18
19
20

St
Ne
St
So
Ne
So
Ne

17.4.2013
28.4.2013
8.5.2013
11.5.2013
19.5.2013
25.5.2013
2.6.2013

17:00
14:00
17:00
17:00
15:00
10:00
14:30

Volno
Letonice
Volno
Heršpice
Volno
Heršpice
Heršpice
Křižanovice
Bučovice
Heršpice

kolo
16
17
18
19
20
15
21
22
23
24
25
26

den
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
St
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So

hosté
:

Heršpice

:

Heršpice

:

Vícemilice

:
:
:
:
:

Slavkov
Hodějice
Heršpice
Heršpice
Křenovice

Jaro 2013 – Muži
datum
7.4.2013
14.4.2013
21.4.2013
28.4.2013
5.5.2013
8.5.2013
12.5.2013
19.5.2013
26.5.2013
2.6.2013
9.6.2013
15.6.2013

čas
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
14:15
16:30
10:00
16:30
16:30
16:30

domácí
Lovčičky
Heršpice
Bošovice
Heršpice
Němčany
Heršpice
Kroužek
Heršpice
Letonice „B“
Heršpice
Křižanovice
Heršpice

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

hosté
Heršpice
Křenovice „B“
Heršpice
Hodějice
Heršpice
Velešovice
Heršpice
Zbýšov
Heršpice
Nížkovice
Heršpice
Slavkov „B“

Doufám tedy, že nás opět přijdete povzbudit a
držet nám palce, tak jako jste to dělali doposud, za
což Vám velice děkuji.
V sobotu 12. 1. 2013 se konala Valná hromada
TJ Heršpice o. s. V únoru jsme také uspořádali
tradiční Dětský karneval, který se znamenitě
vydařil. Dětí přišlo požehnaně, tombola byla bohatá
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Český zahrádkářský svaz

68. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Pravidelně probíhá každé úterý v přísálí
kulturního domu ve 14hod. seniorské
setkávání, kde se vyrábí různé rukodělné
práce, na které srdečně zveme všechny
občany, kteří se chtějí pobavit, něco
přiučit nebo nás obohatit o nové nápady. Na sobotu
4.5.2013 plánujeme zájezd na Floria Kroměříž, kde
bychom rádi ještě navštívili zámek a přilehlé
zahrady. Předpokládaná cena zájezdu je 180Kč.
Závazné objednávky do 25.4.2013. Zahrádkáři
Rašovice připravují zájezd do Botanické zahrady
Praha Troja na sobotu 25.5.2013. V Praze Troji je
možné navštívit zoologickou zahradu a zámek
v Troji. Předpokládaná cena zájezdu je 480Kč.
Závazné přihlášky do 25.4. je možné na oba zájezdy
objednat u Radky Maláčové tel.číslo 544 222 728.
Přejeme příjemné prožití svátků velikonočních,
radost z probouzejícího se jara a hodně elánu na
jarní práce i přes nepřízeň počasí.
Zahrádkáři

Dne 28. dubna 2013 si připomeneme 68. výročí
osvobození obce Heršpice sovětskou armádou.
V sobotu 27. dubna 2013 uctíme památku obětí
druhé světové války položením věnce u pomníku
padlých v první a druhé světové válce a položením
kytice u pomníku sovětských letců.
Je důležité si stále připomínat okamžiky
vykoupení ztracené svobody. Zvláště dnes, kdy jsou
snahy extremistů propagující fašismus popírat
válečné zločiny.
Jiří Ziegler

Sbor dobrovolných Heršpice
Sbor dobrovolných hasičů, mimo akce pro děti,
které se k naší radosti těší velkému zájmu, vede
každý čtvrtek kroužek
malých hasičů „Soptíků“.
Scházíme
se
každý
čtvrtek od 16:00 hodin
v tělocvičně kulturního
domku. S dětmi se učíme
vše kolem hasičského
sportu,
topografické
značky, nezapomínáme i
na výtvarnou činnost.
Těšíme se na teplejší
jarní dny, kdy budeme moct plně využívat krásné
okolí Heršpic a snad brzo bude počasí i pro práci
s vodou, na kterou jsme přes zimu pilně trénovali.
Zuzana Marková

Jiří Jirovský (partyzán)

Kpt. Jurčenko (letec)
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Společenská kronika
Opustili nás
Jachanová Miroslava, Heršpice 253
Jasenko Željko, Heršpice 78
Pučálka Miroslav, Heršpice 206
Skřivánek Vlastimil, Heršpice 163

Narodili se
Sikorová Adéla, Heršpice 328
Hromada Dominik, Heršpice 297

Dožívají se
60 let
Maláčová Jarmila, Heršpice 25
Mašija Mojmír, Heršpice 59
Blechová Eva, Heršpice 10
65 let
Dvořáková Alena, Heršpice 63
Jasenková Františka, Heršpice 78
Vytopil Jaroslav, Heršpice 104
70 let
Dvořáková Hana, Heršpice 72
75 let
Kocmanová Irena, Heršpice 70
80 let
Zástřešková Jana, Heršpice 143
85 let
Slezáková Marie, Heršpice 39

Všem jubilantům gratulujeme.

Veselé Velikonoce, spoustu sluníčka,
bohatou pomlázku,
radost, smích a malovaná vajíčka
přejí všem občanům
zastupitelé obce a
zaměstnanci obecního úřadu Heršpice.
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