HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 2/2013
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
neobyčejný
začátek
roku
pokračuje
neobyčejnými
událostmi. Vše je v pohybu,
zemské desky, voda z koryt,
události
ve
společnosti.
Zemětřesení a záplavy hluboce
zasahují do lidských osudů.
Takovéto události zvedají vlnu
solidarity, prostě si lidé v závažných situacích
dovedou společně pomoci. Zastupitelé schválili
finanční pomoc obci zasažené povodněmi, podobné
velikosti jako Heršpice, ve výši 30 000,00 Kč, je to
dar nás všech.
Společenské zemětřesení také zasahuje do
osudů lidí, proto věřím, že i tyto události prostě ve
vhodnou chvíli lidé společně vyřeší.
Z důvodu nepříznivého počasí se nepodařilo
realizovat Jarní úklid a Velký dětský den. Po
společné dohodě tyto akce odkládáme na příští rok.
S neukázněnými občany, ale i firmami jsou stále.
Majitelé psů si stále neuvědomují povinnost uklízet
po svých mazlíčcích a některé firmy, bohužel
vědomě, neplní povinnost likvidovat stavební odpad
na
řízených
skládkách.
Černé
skládky
v Podsedkách, v Rostech i u panelové cesty musí
obec potom likvidovat na vlastní náklady. Děkuji
všem, kdo nám pomáhají dopadnout tyto
nepořádníky.
Dětský den se sice nekonal, ale děti ošizeny
nejsou, protože spolková činnost je v obci dobrá.
Hasiči uspořádali v květnu pochod Ždánickým
lesem a soutěž družstev na svátek patrona hasičů sv.
Floriána. Velký zájem byl o družstvo heršpických
Soptíků. Centrum Ententyky ve spolupráci se
základní školou uspořádali tradiční „Pasování
prvňáčků a loučení se čtvrťáky“ korunované dortem
pro všechny.
Konec školního roku avizuje začátek prázdnin,
proto mi dovolte vám popřát co nejvíce
dovolenkových zážitků a šťastných návratů.

Jiří Ziegler

USNESENÍ ZO HERŠPICE Č. 15
ze dne 29. 05. 2013
Usnesení č. 15/03
Usnesení č. 15/03a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje účetní závěrku obce Heršpice za rok
2012.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/03b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola a Základní škola Heršpice, okres
Vyškov za rok 2012.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/03c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Mateřská škola a Základní škola
Heršpice, okres Vyškov za rok 2012 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 26 221,84 Kč do
rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ve výši
232 900,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 15/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
sml. EKO-JMP/Heršpice/P473/11-1/13-2-R se
společností JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 15/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje zápis do kroniky obce Heršpice za rok
2011
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 15/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informace o:
 Nákup křovinořezu, parní systém (žehlička)
pro KD
 Malování KD a ou, nákup výčepního
zařízení
 Elektronická aukce elektřina a plyn
 Příprava prováděcího projektu na Širokou
110 tis bez DPH
 Ligary - zásobník projektů, předpokládaná
realizace jaro 2014 - podzim 2015
 Zápis do MŠ 10 dětí-1 místo volné
 Velký dětský den 1. 6. 2013
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

USNESENÍ ZO HERŠPICE Č. 16
ze dne 26. 06. 2013
Usnesení č. 16/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Závěrečný účet obce Heršpice za rok
2012 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16/04
Usnesení č. 16/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve výši
224 000,00 Kč
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu
nebytových prostor ze dne 11. dubna 2006 s firmou
Lucie Svobodová, IČ 71813829, se sídlem Heršpice
64, 684 01 Slavkov u Brna
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 16/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor
s firmou Monika Zimlová, IČ 74766333, se sídlem
Heršpice 71, 684 01 Slavkov u Brna.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo-vypracování prováděcí
projektové dokumentace se společností SIPROS,
s.r.o., se sídlem Rašelinová 4, IČ 45478414, 628 00
Brno. Cena díla 106 300,00 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/08
Usnesení 16/08a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje finanční dar na pomoc obci postižené
povodněmi ve výši 30 000,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/08b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Darovací smlouvu.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání odkládá
žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. zastoupená
E.ON Česká republika s.r.o. na odprodej pozemku
p. č. 42, o výměře 6 m2.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce
k jednání se společností E.ON Česká republika
s.r.o.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo - oprava místní
komunikace s firmou Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
IČ 70932581. Cena díla 93 300,00 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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Výročí Bible kralické
Letos si připomínáme dvě významná výročí,
která se týkají nejen církve, ale potažmo celého
národa, protože se zapsaly do vytváření naší
národní kultury a jazyka. Vedle 1150 jubilea
příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje, je to
čtyřsetleté výročí vydání Bible kralické z roku
1613.
To, co je pro nás dnes samozřejmé, že se
vydávají vesměs jen knihy přeložené z původního
jazyka, nebylo v Evropě samozřejmé do doby
renesance. To se týkalo i bible, a to nejen kvůli
špatné dostupnosti textu v originálních jazycích, ale
i z důvodů dogmatických.
Pod vlivem renesance, která se obrací zpět
k pramenům, pro ni především k antice, dochází i
reformační proud církve u nás, Jednota bratrská,
k poznání, že je zapotřebí co nejpřesnějšího a při
tom srozumitelného překladu Písma z originálních
jazyků. Už po r. 1420 platila v českých zemích
zásada, že bibli mohou lidé svobodně číst a
naslouchat jí. Po vynálezu knihtisku pak mohla být
bible masově šířena, a tak mohla být uspokojena
touha většiny obyvatelstva bibli opravdu znát.
První, kdo se tohoto úkolu chopil v Jednotě
bratrské, byl vzdělaný biskup Jednoty Jan
Blahoslav. Ten vydal již r. 1564 svůj znamenitý
překlad Nového zákona, jímž překonal všech
šestnáct starších českých překladů (pořízených
vesměs z latiny) nejen kritickou přesností, ale též
uhlazeným slohem a hojnými výklady. Překlad měl
takový úspěch, že byl již r. 1568, a to v ještě
pečlivější úpravě, vydán znovu. V letech 1571 –
1588 byl překládán celou překladatelskou skupinou
z hebrejštiny a aramejštiny Starý zákon a vzápětí
byl vydáván v tajné bratrské tiskárně v Kralicích
(od r. 1578).
Tam v letech 1579 až 1594 vycházela
Kralická Šestidílka s výkladovými poznámkami.
(Starý zákon byl ve 4 dílech, jeden díl byl věnován
Apokryfům a 6. dílem byl Blahoslavův Nový
zákon.) Jednosvazková bible bez poznámek byla
vydána poprvé v roce 1596. A mírně revidovaná
Bible kralická vyšla r. 1613, tedy před 400 lety.
Bylo to poslední vydání této Bible tištěné
v Kralicích. Po Bitvě na bílé hoře, kdy vzápětí bylo
vyhlášeno římskokatolické náboženství jako jediné
možné vyznání v našich zemích, se stalo vydání
Bible kralické z roku 1613 základem všech dalších
vydání. V cizině pro české exulanty a též pro tajné
evangelické křesťany ve vlasti. Bible v kralickém
překladu sem byly pašovány jako vzácné zboží
z ciziny až do Tolerančního patentu (1781).

Pro nás, z okolí Slavkova, je zajímavé, že se
na vydávání biblí v Kralicích podílel Slavkovský
rodák Zachariáš (Slavkovský) Solín, který vedl
kralickou tiskárnu. Mimo to měl na starosti i vnější
úpravu a tisk Šestidílky.
Kralická bible byla brzy uznána za vzor
české spisovné řeči. Její mluvy se dovolávali nejen
spisovatelé z řad Bratří, ale též spisovatelé
utrakvističtí, luteránští, ba i katoličtí.
Její význam není ohraničen jen na 16. a 17.
století. Z pokladu její bohaté češtiny čerpali i první
národní obrozenci. Dlouho byl její jazyk na
evangelické straně společný spisovný jazyk se
Slováky, a to až do přijetí upravené středoslovenštiny jako slovenského národního jazyka
v 19. století. Poslední český překlad bible, „Překlad
21. století“, se také Kralické bible přidržuje pro její
přesnost i poetičnost. Bible z Kralic přispěly
významně k přiblížení Písma. A je tomu tak až
dodnes.
Dnes je Bible nejpřekládanější knihou na
světě, a to samozřejmě z originálních jazyků. Našla jsem údaj jen z roku 2009, a to byla alespoň
část Bible přeložena do 2454 jazyků.
Náš evangelický sbor při letošní Noci
kostelů ve Slavkově čtyřstému výročí Bible kralické
věnoval část programu. Připravili jsme i výstavku
biblí, především výtisků Bible kralické, která
návštěvníky naší modlitebny zaujala.
Pokud se chcete o Bibli kralické dozvědět
víc, jeďte do jejího muzea do Kralic nebo přímo na
celostátní oslavy výročí Bible kralické. Ty budou
probíhat v Kralicích ve dnech 13.-15. září 2013.
Více se o oslavách můžete dozvědět na stránkách
www.bible-kralicka.cz.
Dnes už máme překlady bible nám daleko
historicky bližší a pro nás srozumitelnější. A tak
když vezmete do ruky bibli, nemusí to být právě
Bible kralická, ale třeba jeden z moderních překladů
bible. Stále však mohu jen doporučit: „Čtěte bibli,
tam to všecko je.“

Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka ČCE
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
V letošním roce probíhá v MŠ projekt
„BAREVNÉ DNY“. První jarní den jsme se
přivítali žlutě oblečeni a aktivity „ŽLUTÉHO
DNE“ byly zaměřeny sluníčkově: písnička
„Voláme sluníčko“, barvení papírového slunce
vodovými barvami, pohybová hra „Probuď jaro“ a
procházka za sluníčkem motivovaná dopisem od
sluníčka.

22.4. „Den Země“ byl ve znamení „MODRÉHO
DNE“. V oblečení různě modrých odstínů jsme si
povídali o tom, jakým způsobem můžeme chránit
přírodu a prostředí kolem nás, o třídění a recyklaci
odpadu, o tom, že bez vody nemůže žít žádný tvor
ani rostliny. Během celého týdne pracovaly děti ve
volných chvilkách na společné „Zeměkouli“ z
papíru. Trhaly a mačkaly modré i zelené papírky
(voda a pevnina), které lepily na předkreslené
obrysy zeměkoule.
Nejen, že si při tom
procvičovaly prstíky i trpělivost, ale také jsme si u
práce povídali o mořích, oceánech, poušti, pevnině,
vesmíru, slunci, planetách, kometách, hvězdách,
mléčné a oběžné dráze …, prostě o všem, co děti
zajímalo. Prohlíželi jsme si encyklopedie,
vyhledávali světadíly a také se zúčastnili
vzdělávacího programu „Človíček a jeho maminka
planeta Země“.

Poslední dubnový den se to v MŠ hemžilo
čaroději a čarodějnicemi. Měli jsme totiž „ČERNÝ
DEN“. Děti se naučily kouzelné zaříkávadlo,
podílely se na výrobě kouzelně barevných i
šumivých lektvarů a nemohl chybět diskotékový rej
či procházka vesnicí v kostýmech. Za odměnu
dostaly všechny děti čarodějnický výuční list s
velikou jedničkou. Pochvala patří i rodičům dětí za
přípravu a výrobu úžasných kostýmů.

Koncem května chystáme ještě „ORANŽOVÝ
DEN“. Tentokrát od nás dostanou děti oranžové
batikované šátky (pro lepší přehled), protože
půjdeme na pěší celodenní výlet s naší partnerskou
školkou z Kobeřic na Ekofarmu Jalový dvůr. Čeká
nás Pirátská stezka, hry, soutěže a možná i nějaká
odměna.
Konec školního roku se neúprosně blíží a my
plánujeme poslední tři větší akce. Oslavíme Den
dětí „Cestou za pokladem“, pojedeme do Kobeřic
na výpravu k místnímu rybníku Horáček - společně
s MŠ Kobeřice a hlavně se budeme na Obecní
zahradě loučit s předškoláky, kteří od nás na
památku dostanou pohádkovou knihu, DVD s
fotografiemi akcí během celého školního roku a
také vypracované sešity. Předškolní děti se
představí v pohádce s názvem „Šest kuřátek“ a
budou pasovány na prvňáky. Přejeme jim úspěšný
start do školy.
A že jsou to předškoláci šikovní svědčí i fakt, že
se Filípek Jeřábek umístil se svým obrázkem v
kategorii mateřských škol v soutěži vyhlášené
DDM Junior, Brno - s nejvyšším počtem bodů
(tématem již XX. Ročníku výtvarné soutěže Dva
světy, bylo zobrazení Světa dětí a světa dospělých).
Učitelky MŠ
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ČZS radí jak na slimáky
Do
vydlabané
půlky
melounu nalijeme pivo,
namočíme celý vnitřek a
položíme ten pivní rybníček
večer do místa, kde ti milí
drobečkové vylézají, nebo kde jim chutná náš
salátek, kytičky a podobně. O půl deváté večer se
začínají houfovat a předhánějí se, kdo víc sežere.
Moc jim to chutná, takže zapomenou na kytičky,
opijí se do němoty a spadnou do pivního rybníčku.
Odtamtud už nikdy nevylezou, protože je nadobro
po nich. Ráno se budete divit! Lze nechat 2-3 dny,
mezitím sníte další meloun.. dílo se opakuje. Nebolí
z toho záda, jíte pořád melouny, hubnete a užíváte
si sluníčka.
Vyzkoušeli jsme, funguje to super. Žádný
zbytkový jed v půdě, obava z otrávení psů a koček.
Žádné parazity z vnitřností slimáků (fasciolopsis
buski) rozložených nejrůznějšími jedy!! Naše
kytičky si zaslouží kvést. A slimáci jdou na pivo,
tak proč si lecos neusnadnit že? Viz. níže názorné
foto.

Slavkov B je tudíž veden jako první sestupující. I
když by se týmu Bošovic povedlo za poslední dvě
utkání získat 4 body a my žádný, tak bychom se
měli i nadále zachránit ve III. třídě.
Radost nám alespoň dělají naši nejmenší,
kde si v soutěži mladší přípravka vedou velmi
dobře. Pod vedením Milana Paláska se každým
zápasem zlepšují. Na další fotbalovou sezónu se
nám povede přihlásit do soutěže, jak mladší tak
starší přípravku.
Na závěr bych Vám poděkoval za podporu v
jarní soutěži i přes špatné výsledky jste nás přišli
povzbudit. Proto doufám, že v dalším ročníku
soutěže se nám povede mnohem lépe.

Petr Sigmund předseda TJ Heršpice
Zahrádkáři

TJ Heršpice o. s.
Zdravím všechny sportovní přátelé. Chtěl
bych Vás informovat o činnosti TJ Heršpice a
fotbalového klubu za uplynulou jarní část. I když
jarní počasí nám moc radosti nepřineslo, tak se nám
podařilo uspořádat tradičně sběř šrotu (27. 4. 2013)
a upálit pár čarodějnic 30. 4. 2013. Bohužel kvůli
nepříznivému počasí se nám nepodařilo ve
spolupráci s ostatními složkami obce uspořádat den
dětí, který se měl uskutečnit 1. 6. 2013. O tento den
naší nejmenší určitě nepřijdou a dostatečně dopředu
se dozvědí o náhradním termínu.
Nyní se dostávám k činnosti fotbalového
klubu. Najít nějaká pozitiva za jarní část soutěže je
velmi obtížné. Nepodařilo se nám navázat na dobrý
výsledky
přípravných
zápasů.
Za
deset
mistrovských utkání se nám podařilo získat jen
jeden bod a to s posledním týmem Bošovic. Dvě
kola před koncem soutěže máme nadále 3 bodový
náskok na výše zmíněného soupeře. Dále ze soutěže
bylo vyloučenou mužstvo Slavkova B a to z důvodu
kontumace tří zápasů za nedostavení se k utkání.

Informace obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že vybíráme
poplatky za II. pololetí. Splatnost poplatků za
odpady a II. Q. kabelové televize je 30. 6. 2013.
MUDr. Vlasta Kučerová oznamuje, že 4. 7.
2013, od 22. 7. do 26. 7. 2013 a od 12. 8. do 23. 8.
2013 nebude ordinovat z důvodu dovolené.
Zastupující lékaři – MUDr. Kovaříková a MUDr.
Špatná.
Ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2013 proběhla
v Kulturním domě mimořádná sbírka na pomoc
oblastem postižených povodněmi. Do sbírky jste
tak mohli darovat ošacení, obuv, domácí potřeby a
hračky. Děkujeme všem, kteří do sbírky darovali
své věci.
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Vítání občánků
Letošní první Vítání občánků proběhlo
v neděli 9. června 2013 a poblahopřáli jsme
rodičům Dominika Hromady, Elišky Killerové,
Matyáše Vodičky a Nikolase Rafáče. Pro rodiny
bylo připraveno krátké kulturní pásmo pod vedením
paní Vítězslavy Šujanové. Maminky obdržely
květiny a každému novému občánkovi byl předán
pamětní list obce a pěkný dárek. Všem dětem
přejeme do života hodně síly a lásky.

Pasování prvňáčků a loučení se
čtvrťáky 21. 6. 2013
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Floriánovo odpoledne
Hasičský sbor Heršpice ve spolupráci s obecním
úřadem Heršpice pořádali pro děti a mládež v úterý
4. května 2013 na hřišti Sportovní odpoledne ke
svátku patrona všech hasičů sv. Floriána. Pro děti
byly připraveny různé disciplíny, které plnily na
výbornou. Za velkou snahu při zvládání úkolů si
každé z dětí odneslo sladkou odměnu.
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LETNÍ KINO na Jalovém dvoře

Společenská kronika

EkoFilmFest JALOVÁK bratří Čadíků 2013
EKOFILMFEST Jalovák je unikátní filmový
festival odehrávající se v plenéru malebné ekofarmy
Jalový dvůr na západním konci Ždánického lesa.
V dnešním uspěchaném světě plném technických
vymožeností nabízí EKOFILMFEST Jalovák
jedinečnou příležitost odložit všechny své stresy a
starosti bokem, a v klidu si vychutnat báječnou
atmosféru přírody. V prostorách a okolí ekofarmy,
kromě promítaných filmů, naleznete také mnoho
krásných míst vhodných k procházce či posezení,
stylovou hospodu U Hříbka, kde Vám je k dispozici
občerstvení nebo společnost v podobě čtyřnohých
přátel.
Letos jsou pro Vás připraveny tyto filmy:
Pátek 28. 6. - Okresní přebor - Poslední zápas
Pepika Hnátka
Sobota 29.6. - Probudím se včera
Neděle 30.6. - Perfect Days
Pondělí 1.7. - Signál
Promítání začíná od 22:00 hod.
VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ
Možnost stanování v ceně 80Kč/noc a stan.
Doprovodný program na sobotu 29. 6.
je připravena třetí sérii závodů seriálu Vozatajského
poháru pracovních koní. Závodit se bude v
kategoriích jednospřeží, dvouspřeží a čtyřspřeží.
Závody začínají od 11:00.

 Opustili nás
Sigmundová Zdeňka, Heršpice 85
Strachoňová Miloslava, Heršpice 105
Zástřešek Jan, Heršpice 143
Kučera Jaroslav, Heršpice 114

Narodili se
Dostál Daniel, Heršpice 332
Killerová Eliška, Heršpice 329
Rafáč Nikolas, Heršpice 303
Dožívají se
60 let
Maláčová Anna, Heršpice 15
Palásková Zdena, Heršpice 240
Hrabovský Stanislav, Heršpice 197
Spáčil Jan, Heršpice 185
Vojtíšek Ladislav, Heršpice 149
65 let
Vojtíšková Iva, Heršpice 118
Nevedelová Věra, Heršpice 223
Cagášková Jitka, Heršpice 82
Zástřešek Josef, Heršpice 42
70 let
Palásek Milan, Heršpice 240
75 let
Pilátová Libuše, Heršpice 211
85 let
Ševčíková Drahomíra, Heršpice 191

Všem jubilantům gratulujeme.
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