HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 1/2015

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v tomto období obvykle hovoříme o probouzejícím
se jaru a zimě na ústupu. Zimní období téměř bez sněhu
a teploměr byl více v plusu než v mínusu, tak myslím, že
jaro toho moc nenaspalo. Letošní zimanezima nám, ale
pomohla ve výstavbě kanalizace i čistírny odpadních
vod (ČOV). Práce byly přerušeny jen na přelomu roku na
prožití svátečních chvil s nejbližšími a oslavou nového
roku.
Nejčastější dotazy či obavy občanů, které hýbou
obcí, se týkají včasného spuštění zkušebního provozu
ČOV
a
dokončení
celého
projektu.
Další
nejdiskutovanější otázkou jsou domovní přípojky.
Všechny tyto dotazy či obavy vnímám jako důkaz
velkého zájmu i odpovědnosti občanů.
V tomto příspěvku nelze obsáhnout problematiku
celého projektu, ale dovolím si několik důležitých
informací. Na ČOV jsou vybudovány obě biologické linky
a jedna je již odzkoušena a bude proveden venkovní
zásyp. Dále je vybudována základová deska pro
sdružený objekt ČOV, kde bude veškerá technologie.
Dokončuje se výstavba kalojemů a je zde přípojka vody
a nízkého napětí. Rozsah plánované výstavby
v jednotlivých obcích je zakreslen na celkové situaci
červenou barvou, nově položené stoky jsou označeny
žlutě a zeleně. Zhotovitel garantuje dokončení projektu
v daném termínu.
V rámci Svazku jsme nabídli majitelům nemovitostí
možnost hromadného podání žádosti o územní souhlas
pro domovní přípojku, kterou většina majitelů využila.
V současné době jsou podávány žádosti na stavební
úřad a budou Vám doručeny úřední obálky o územním
řízení. Projekt a platný územní souhlas Vám budou

předány po úhradě dohodnuté ceny projektantovy. Dále
jsme nabídli hromadný nákup materiálu pro přípojku.
V současné době jsou na obecní úřady předkládány
nabídky od více dodavatelů, které zpracováváme do
přehledné tabulky, a poté je zveřejníme. Předběžně je
dohodnutý odběr ve stavebninách ve Slavkově u Brna a
vybrané stavebniny v Brně. Není vždy vše, jak bychom si
přáli. I při výstavbě na nás „vykouknou“ věci, které nám
komplikují stavební práce, např. tajemná drenáž, která
zásobuje vodou výkop v Profesorce. Trasu vodovodu
nelze vytýčit, protože nebyl dán na potrubí signalizační
kabel a dochází ke střetu s kanalizací.
Opět si Vás dovoluji požádat o trpělivost a toleranci.
V měsíci dubnu si připomeneme 70. výročí konce 2.
světové války. Je podaná žádost o dotaci na opravu
pomníku padlých sovětských letců. Pokud bude
poskytnuta, tak bude provedena obnova písma, celkové
očištění celého povrchu pomníku, oprava prostoru před
pomníkem a výsadba vhodných dřevin.
V měsíci květnu zahájíme zateplení zbylé části
kulturního domu. Z těchto důvodů bude kulturák pro
veřejnost do konce července uzavřen, a to včetně
obecní zahrady.
Obec využila možnosti získat finanční prostředky na
uspořádání kulturní akce zaměřené na partnerství z
programu „Evropa pro občany“. Je to akce plně
financovaná z prostředků EU a jedná se o pořádání
tradičních hodů za účasti zahraničních partnerských
obcí. Čeká nás také velký jarní úklid.
Přeji všem krásné Velikonoce, děvčatům probuzené
pomlazení a nám chlapcům bohatou nadílku.
Jiří Ziegler

Výpis z usnesení z jednání ZO Heršpice ze dne
13.01.2015

Výpis z usnesení z jednání ZO Heršpice ze dne
24.03.2015

Usnesení č. 03/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo č. 1/2015 se zhotovitelem Tvrdý, spol.
s r.o., se sídlem Lovčice 297, IČ: 26956071, 696 39
Lovčice u Kyjova na akci Zateplení a výplň otvorů KD
Heršpice. Cena díla 1 249 685,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 04/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 99008780773.
Zastupitelstvo obce Heršpice zplnomocňuje k podpisu
dodatku č. 1 smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 03/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo č. 54/2014 se zhotovitelem MIX MAXENERGETIKA, s.r.o., IČ: 269 38 332, se sídlem
Štefánikova 38a, 612 00 Brno na vypracování
dokumentace pro provedení stavby na akci Zateplení a
výplň otvorů KD Heršpice. Cena díla 55 000,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo č. 68/2014 se zhotovitelem MIX MAXENERGETIKA, s.r.o., IČ: 269 38 332, se sídlem
Štefánikova 38a, 612 00 Brno na zajištění technického
dozoru stavebníka nad prováděním stavby Zateplení a
výplň otvorů KD Heršpice. Cena díla 55 000,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo č 67/2015 „Projekt Town Twinning“ se
zhotovitelem VF Project & Marketing s.r.o., IČ:
44487916, se sídlem Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05
Šala – Veča, Slovak Republik na zpracování žádosti o
nenávratný příspěvek z programu Evropa pro občana
(2014-2015). Cena díla 1 000,-EUR bez DPH.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
Smlouvy o příspěvku na činnost, TJ Heršpice – 35 000,Kč, Hasičský sbor – 15 000,-Kč, ČSZ Heršpice – 15 000,Kč, Myslivecké sdružení Zlatý jelen – 15 000,-Kč, ČSCH
Heršpice – 5 000,-Kč, Centrum Ententyky – 15 000,-Kč,
Římskokatolická církev – 10 000,-Kč, Českobratrská
církev Evangelická v Heršpicích – 10 000,-Kč
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 04/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
stanovy svazku obcí Ligary se změnami ze dne
30.12.2014.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí změnu stanov DSO Ždánický les a Politaví.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání schvaluje
úplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku parc. č.
918/5, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
v k.ú. Hodějice, obec Hodějice z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce Heršpice za cenu
dohodnutou celkem 21 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Heršpice zplnomocňuje k podpisu
Kupní smlouvu č. 1/15Rp-B/VY/2013/11986 s Českou
republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2, zastoupená Ing. Martinem Hořavou,
ředitelem odboru Odloučené pracoviště Vyškov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o probíhající výstavbě kanalizace a
ČOV v rámci projektu DSO Ligary.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/08
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informaci o:
 Podané žádosti o dotaci v rámci programu „Evropa
pro občana“
 70. výročí osvobození obce Heršpice a konec 2.
Světové války
 Velký jarní úklid
 Účinnosti zákona č. 24/2015 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

VELIKONOCE JEŠTĚ KŘESŤANSKÉ?

JARNÍ ÚVAHA O ZPĚVU

Velká noc, pro Izraelity moment vysvobození
z faraonovy nadvlády a vyjití do svobodné země,
Ježíšovo vzkříšení a nový život pro ty, kteří se stali
křesťany, neboli Ježíšovými následovníky, to jsou pravé
Velikonoce. Nás věřící i nevěřící s Velikonocemi spojují
pozůstatky křesťanské civilizace: rodinný život, přijímání
a výchova dětí, demokratické uspořádání, sociální péče,
soucítění s nemocnými, doprovázení umírajících,
důstojný pohřeb. Pokud víra, která je nosným základem
této křesťanské civilizace, neroste, naopak klesá, zvláště
u těch, kteří mají základy ve věřící rodině, mizí něco
podstatného a způsob života se začíná navenek měnit.
Rodinný život je zaměňován za snahu co nejdéle si užít,
přijímání dětí se komplikuje odmítáním početí, a až se
početí očekává, dítě nepřichází. Výchova nemá pevný
základ a jasný směr, proto nastávají problémy s „právy
dítěte“. Stále častěji se objevují případy domácího násilí.
Demokracie se zneužívá k prosazení vlastních zájmů.
Roste násilí ve společnosti. Nemocní a umírající
zůstávají opuštění. Pohřeb se z různých důvodů nekoná.
Když v ráji opustil člověk svého stvořitele, přišla nemoc,
bolest a smrt. Když Bůh navštívil v Kristu člověka, přišla
naděje, smysl života v lásce a dar věčného života po
smrti. Hledáme řešení, ale pouze lidskými prostředky
a silami. Podle biblické zvěsti nemá člověk na to, aby žil
pouze ze svých sil. Pokud je nemá, plodí násilí a hřích.
Hlavní zpráva, kterou nám dává vzkříšený Kristus,
je návrat člověka k důvěrnému vztahu s Bohem. Zde
je počátek proměny člověka i celého životního stylu.
Ať jsme věřící či nevěřící, zůstává naší směrnicí vlastní
svědomí, odpovědnost a život z lásky, která je dána
každému člověku. Pro věřící je zde však důležitá
neustálá péče o růst osobního vztahu s Bohem, neboť
pouze to, co je v srdci, se může projevit navenek.

Tak tu máme zase jaro. Nevím, jak na Vás, ale na mne
jaro vždy dýchne z prvního ptačího zpěvu, kdy sýkorky
začnou zpívat o sto šest a kos vykřikuje své zamilované
árie přes celou zahradu. Jaro má asi víc lidí spojeno se
zpěvem – a nejen s tím ptačím. Lidé sami od pradávna
vítali jaro zpěvem a také tancem či jen radostným
křepčením.
Vítání jara bylo samozřejmě původně spojeno
s pohanskými kulty a i zpěv byl natolik podezřelý
vázaností na pohanství, že církevní synoda v r. 1408
povolila jen 4 písně, které směl lid zpívat při
bohoslužbách. Zákaz vzápětí překročil Mistr Jan Hus,
který znovu zavedl bohoslužebný zpěv písní, zpívaných
celým shromážděním. Sám písně psal nebo revidoval
starší předlohy. V jeho písních se objevovaly často citáty
z Písma, narážky na biblická vyprávění i osobní vyznání,
kladená do úst zpívajícího lidu. Písně tak sloužily k Boží
oslavě i k poučení a vyjádření radosti, vděčnosti i
smutku. V době české reformace se duchovní píseň
stala jedním z nejvýraznějších projevů tohoto hnutí.
V tom na našem území pokračovala i Jednota bratrská
a po době zákazu reformačních církví, v potoleranční
době (po r. 1781), na tuto tradici navazují obnovené
evangelické církve.
Jak se to vše váže k Heršpicím? Ve vzpomínkách starších
lidí z Heršpic má zpěv významné místo. Zvláště mládež
při svých vycházkách po vesnici i za vesnicí si zpívala.
Mladí prostřídávali písně z kancionálů s lidovými
písněmi. Těšili se z krásy přírody a vyjadřovali to ve
svých písních tu vděčností Bohu, tu radostnou lidovou
písní. Lidé si vzpomínají i na písně, které slýchali doma
od dětství. Jejich maminky u plotny zpívali i písně
a žalmy, které znaly z kostela, a pro děti to byla záhy
slova jejich prvních vyznání víry. Zpívalo se prostě
všude, nejen v kostele. Navíc v evangelické církvi
v Heršpicích byla v minulém století dosti dlouhá doba,
kdy měli evangelíci tři pěvecké sbory (mužský, smíšený
a mládežnický). Dnes už máme jen jeden pěvecký sbor,
ale stále rádi zpíváme. Je hezké zpěv cvičit, rozeznět
svůj hlas, dát mu výraz, doplňovat se ve vícehlasém
zpěvu s ostatními, souznět s nimi melodií i slovy. A také
svým zpěvem posloužit druhým při různých
příležitostech, ať už v kostele nebo mimo něj. Zpívali
jsme při Noci kostelů ve Slavkově, v domově důchodců
ve Vyškově, při srazu rodáků v obci, mohu-li jmenovat
několik míst.
A tak mi dovolte navázat dvěma pozváními.
Jednak Vás zveme na bohoslužby o Velikonocích, jejichž
součástí je samozřejmě zpěv celého shromáždění.
Chceme při nich nejen zpěvem vyjádřit vděčnost Bohu a
radovat se z Kristova vítězství nad smrtí a veškerým
zlem.

P. Mgr. Milan Vavro, děkan
Velikonoce v Heršpicích:
5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše 11.00
s žehnáním pokrmů.
6. 4. Velikonoční pondělí, mše 11.00
Velikonoce ve Slavkově: Zelený čtvrtek 18.00,
Velký pátek 18.00, Bílá sobota 20.30.
Velikonoce v Nížkovicích: Zelený čtvrtek 18.00, Velký
pátek 18.00, Bílá sobota 19.30.
Kontakt na faru Slavkov:
604 280 160 nebo 544 221 587
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se bohoslužby konají
v 18.30 hod.
V neděli na Vzkříšení a Pondělí velikonoční jsou
bohoslužby v 9.30 hod.
Zveme Vás na pravidelné zkoušky pěveckého sboru
každý čtvrtek v 17:45 na heršpické faře.

Vám, kteří rádi zpíváte a měli byste zájem o zpěv
v pěveckém sboru, platí i naše další pozvání.
Všem občanům Heršpic přejeme radostné Velikonoce
naplněné radostí z Kristova vzkříšení.

VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO BRNA
Ve středu 11. 3. 2015 jsme jeli do Brna na výstavu
„České korunovační klenoty.na dosah“.
Jeli jsme třemi dopravními prostředky: autobusem,
vlakem a tramvají.
Výstava byla v Letohrádku
Mitrovských. Úplně na začátku výstavy byl katův meč.
Kdo si ho pohladil, byl požehnán. V přízemí byl popsán
život Karla IV. V suterénu jsme obdivovali repliky
korunovačních klenotů. Originály jsou uloženy v Korunní
komoře chrámu sv. Víta v Praze. Na její otevření je
zapotřebí sedm klíčů. Pokud si chcete na výstavu zajet,
je pro velký zájem o tři týdny prodloužena.

Jarmila Řezníčková,
farářka Českobratrské církve evangelické

Nela Kovářová, 3. ročník

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Nový rok jsme zahájili intenzivní přípravou předškoláků
k zápisu. Všichni šikovní předškoláci zvládli zápis do
školy na výbornou.
22. ledna k nám zavítalo maňáskové divadlo Sluníčko s
pohádkami „Perníková chaloupka“, „Červené klubíčko“
a „O Slepičce a kohoutkovi“.
Začátkem února si děti zazpívaly při hudebním
představení „Zimní zpívánky“. Velkým zážitkem pro děti
MŠ i ZŠ bylo Cirkusové vystoupení. Zajímavé bylo
žonglování s různými předměty a nejvíce se dětem líbila
živá zvířátka, hlavně opička Žofinka. 17. února propuklo
ve školce karnevalové veselí. Děti se představily v
maskách, během dopoledne byly různé hry a soutěže
s odměnami a na závěr minidiskotéka.
V březnu k nám přijelo loutkové divadlo se
„Začarovanou pohádkou“. V rámci měsíce knihy jsme
navštívili místní knihovnu, kde si děti mohly
prohlédnout knížky a seznámit se s prostředím
knihovny.
Nyní ve školce žijeme jarem a přípravou na Velikonoce.
učitelky MŠ Jana Tesaříková a Růžena Kyselková
nakreslila Majda Halová

HERŠPICE VE STATISTICE K 31.01.2015
Počet trvale přihlášených obyvatel je 779 z toho:
-

děti do 15 let
mladiství do 18 let
dospělí

152
19
608

Průměrný věk je 38,22 let.
OÚ Heršpice

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ HERŠPICE

Začátkem roku v naší obci potkáváme koledníky
v kostýmech Tří králů, kteří chodí od domu k domu a
koledují v návaznosti na starou lidovou tradici.
Občané mohli obdarovat koledníky v sobotu 10. ledna.
Výnos letošní koledy je ve výši 20 189,-Kč.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na
pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro
rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá
většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu,
kde byly vybrány.
Poděkování všem kdo přispěli.
Jiří Ziegler

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015
Diecéze nebo
arcidiecéze

Počet evid.
pokladniček

Aktuální výnos
[Kč]

Arcidiecéze olomoucká
Arcidiecéze pražská
Diecéze brněnská

5 081
1 397
4 336

23 865 566,00
5 179 003,00
20 990 966,00

Diecéze českobudějovická

1 328

5 180 741,00

Diecéze královéhradecká
Diecéze litoměřická

3 357
800

13 497 079,00
2 082 802,00

Diecéze ostravsko-opavská

2 716

13 955 435,00

1 038
20 053

3 833 459,00
88 585 051,00

Diecéze plzeňská
Koleda celkem

Uvedené informace jsou z veřejných zdrojů.

Letošní jaro uvítali heršpičtí zahrádkáři poněkud
netradičně výletem do Rakoveckého údolí.
Údolí je nedaleko Račic a na jaře tam rozkvétá tisíce
květů bledule jarní, která je zákonem chráněná. Kolem
potoka Rakovce jsou bílé koberce bledulí, které musí
pohladit každého zahrádkáře a milovníka přírody.
I počasí se vydařilo, byl krásný, slunečný den.
Další podobný výlet plánujeme do Ždánického lesa na
hájenku Svatá. Svatá je na konci Těšanky v katastru
obce Lovčičky. Majitelé hájenky svou předzahrádku
vyzdobují v období Vánoc a Velikonoc nádhernými
postavičkami ze slámy, které jsou oblečeny v dobovém
oblečení, na Vánoce nechybí vánoční strom a betlém,
na Velikonoce malovaná vajíčka, pomlázky a vše, co
v minulosti patřilo k velikonočním svátkům.
Také na našich zahrádkách a vinicích nezahálíme. Již
v únoru jsme pořádali přednášku s názornou ukázkou
řezu vinné révy, v polovině března byla přednáška a
praktická ukázka řezu jádrovin. Naše seniorky se
pravidelně schází na „Zahrádkářských setkáváních“, kde
vyrábí nejen různé dekorační předměty, ale také si
připomínají historii Heršpic, jejich obyvatele a domy,
které již v Heršpicích dnes nenajdeme.
Samozřejmostí pro zahrádkáře je úprava předzahrádek
a okolí domů.
V srpnu plánujeme výlet do rakouského Tullnu na
mezinárodní zahradnický veletrh.
V listopadu chceme uspořádat ,,Posezení u cimbálu na
závěr zahrádkářského roku s ochutnávkou martinského
vína“. A v prosinci opět výlet na Svatou na prohlídku
vánoční výzdoby. Akcí máme docela dost, rádi mezi
sebou přivítáme další nové členy a nové nápady.
Přejeme příjemné prožití velikonočních svátků, hodně
sluníčka a krásnou jarní pohodu.
Jitka Novotná

OKRASNÁ ZAHRADA V DUBNU A KVĚTNU
Pokud ještě není příliš teplo a nejsou příliš narašené
trvalky, můžeme i v dubnu pokračovat jejich množení
dělením. Je to rovněž vhodná doba pro rekonstrukce a
výsadby trvalkových záhonů. Pokud pěstujete šalvěje,
levandule, tymiány či další druhy původem
středozemních, polokeřovitých rostlin, pak je konec
dubna obvykle ideální termín pro jejich sestřihnutí.
Nadzemní část sestřihneme zhruba o polovinu až dvě
třetiny. Podpoříme tak větvení rostlin a jejich kompaktní
růst. Nesmíme ale stříhat příliš hlubokou do starého
dřevo. To pak rostliny obvykle špatně regenerují.
V dubnu lze realizovat i přímé výsevy mnohých letniček.
Vyhneme se tak prostorově i časově náročnému
předpěstování sadby. Při přímý výsev se např. hodí
černucha (Nigella), letní cypřišek (Kochia scoparia),
fazol šarlatový (Phaseolus coccineus), okrasné hrachory

(Lathyrus), koukol polní (Agrostemma githago), okrasné
kukuřice (Zea mays), laskavec (Amaranthus), okrasné
máky (Papaver somniferum a P. rhoeas) a třeba i
aksamitníky (Tagetes), ty ale pokvetou později než
z předpěstované sadby.
Koncem měsíce dubna je pak ideální termín k výsevu
okrasných tykví (Cucurbita). Lze je vysévat přímo, ale
pro rychlejší růst je ale lepší předpěstovat si sazenice
v květináčích v pařeništi, skleníku či alespoň za oknem a
na venkovní stanoviště je umístit až v květnu. I některé
hlíznaté druhy rostlin lze již koncem dubna vysazovat.
Jedná se zejména o mečíky (Gladiolus), dosny (Canna),
jiřiny (Dahlia), montbrécie (Crocosmia). Hlízy by ale
neměly být příliš narašené, aby nevyrostly příliš brzy a
nemohly je poškodit případné ranní mrazíky. V případě
potřeby je možné ochránit místo výsadby netkanou
textilií.
I otužené balkónové rostliny už bývá obvykle koncem
dubna možné umístit na venkovní stanoviště. I zde je
ale potřeba mít na paměti riziko pozdních mrazíků.
Určitě se tedy vyplatí sledovat předpověď počasí a
v případě jejich hrozby opět použít netkanou textilii
nebo rostliny na noc přenést do bezmrazé místnosti.
Počátkem května lze pokračovat v sázení hlíz a cibulí
choulostivějších květin jako jsou jiřiny, mombrécie,
hledíky, begonie či dosny (neboli kany). Pokud jsme si
ale pořídili již předpěstované rostliny (nejčastěji se tak
prodávají jiřiny či begónie), pak s jejich výsadbou na
venkovní stanoviště počkáme až po tzv. „zmrzlých“. Na
venkovní záhony lze rovněž sázet předpěstované nebo
nakoupené letničky a do okenních truhlíků či nádob na
balkonech a terasách pak pestrý sortiment nádobových
letních květin. Při výsadbách do nádob je potřeba zvolit
kvalitní substrát, ten by měl být především vzdušný,
propustný ale zároveň dostatečně vododržný. Proti
přemokření je vhodné na dno nádob nasypat jako
drenáž např. keramzit. Konec května (až zhruba
polovina června) je pak vhodným obdobím pro výsev
dvouletek, jako jsou náprstníky, macešky nebo okrasné
sedmikrásky. U odkvetlých cibulovin, jako jsou narcisy
nebo tulipány je doporučeno odstraňovat odkvetlé
květy.
Zejména pro pěstitele skalniček je květen nejhezčím
měsícem v roce. Mnoho desítek druhů těchto květin
kvete právě v květnu. Mezi nimi např. i oblíbený hořec
bezlodyžný (Gentiana acaulis). I přesto, že to je rostlina
relativně běžná, není vždy jeho pěstování úplně snadné.
Možné obtížně často plynou z toho, že jsou hořce
vysazovány do příliš vysychavých, lehkých půd.
Kupodivu ale hořec bezlodyžný lépe roste na místech
s půdou těžší, stále mírně vlhkou ale zároveň
propustnou a na místech na plném slunci. Velmi
vhodnou variantou výsadby je např. obsypání rostlin
štěrkovým mulčem.
U časně kvetoucích trvalek, jako jsou např. odrůdy
šalvěje hajní (Salvia nemorosa) je vhodné po odkvětu
postupně odstraňovat odkvetlá květenství, což umožní

prorůstání vedlejších výhonů a rostliny pak počátkem
léta opakují kvetení.
Ing. Petr Hanzelka, PhD.
tel. 736 621 703
hanzelkap@seznam.cz; www.kvetinovysad.cz

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
Dne 28. dubna 2015 si připomeneme již 70. výročí
osvobození obce Heršpice sovětskou armádou.
K této příležitosti uctíme památku 28. 4. 2015 v 17:00
hod položením věnce k pomníku padlých v 1. a 2. sv.
válce před kostelem sv. Matouše. Položením kytice
k pomníku padlých sovětských letců a pomníku Jiřího
Jírovského vzpomeneme na oběti 2. sv. války.

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO HERŠPICE
Ve společenstevní honitbě Heršpice vykonává právo
myslivosti
16
osob
pověřených
Honebním
společenstvem Heršpice. Mysliveckým hospodářem je
Ing. Jaromír Kamínek, dva členové mysliveckých stráží
jsou František Jeřábek a Daniel Jachan. Každý myslivec
po zaplacení příspěvku na provoz honitby obdržel
povolenku k lovu a staral se o jedno nebo více
přikrmovacích zařízení.
V uplynulém mysliveckém roce bylo pro potřebu
honitby a myslivosti odpracováno myslivci 440
brigádnických
hodin.
Z prostředků
honebního
společenstva se na jaře 2014 podařilo vysadit 70 nových
stromů ve třech lokalitách a tím se aspoň nepatrně
přispělo ke zlepšení stavu honitby. Díky intenzivní péči o
stromy, především opakovanému zalévání v suchém
období se projevily jen minimální ztráty. Také péči o
zvěř byla věnována značná pozornost. Ať už opravou
přikrmovacích zařízení, pravidelným zavážením vody do
napajedel pro drobnou zvěř, tlumením predátorů,
přípravou krmiva na zimní období a také záchrannou
mláďat při senoseči. Všechna krmná a lovecká zařízení
jsou udržována v dobrém technickém stavu, dosluhující
jsou průběžně vyměňována a stávající opravována. Aby
byly zvýšeny potravní a krytové podmínky zvěře,
obhospodařuje honební společenstvo necelé dva
hektary zvěřních políček. Ne u všech druhů užitkové
lovné zvěře jsou stavy uspokojivé. U srnčí zvěře jsou
stavy stabilní, ale kvalita trofejí srnců je průměrná,
černá zvěř není v honitbě Heršpice zvěří stálou a tak
z důvodu předcházení škod na zemědělských pozemcích
a plodinách je intenzivně lovena, stavy zajíců a bažantů
v jednotlivých letech značně kolísají. Příčinou je
především nestálé počasí s extrémními výkyvy,
nepříznivé složení plodin a rozlehlost lánů, také silný
predační tlak a každodenní vyrušování volným pohybem
psů v honitbě. Pro částečné zlepšení této situace musí
myslivci intenzivně tlumit predátory, přikrmovat v době
nouze a hlavně zakládat se souhlasem vlastníků půdy
nové krajinné prvky na vhodných místech. V letošním
roce se opět chystáme vysadit další alej na mezi vedle
polní cesty, kde nebudou stromy překážet při
obdělávání půdy. Také opět uklidíme různý odpad
povalující se u polních cest a remízků, který se stále
objevuje na stejných místech patrně stále od stejných
lidí! Také žádáme všechny majitele psů, kteří venčí své
psy v honitbě, aby dodržovali zákon o myslivosti a měli
je pod kontrolou. Neznamená to, že při procházce po
polní cestě musíte mít psa na vodítku, ale pokud vás
neposlouchá a vzdaluje se nebo prohledává krytiny, pak
nezbývá než ho na vodítko upoutat. Zejména v době
hnízdění a kladení mláďat jsou volně pobíhající psi pro
mláďata smrtelným nebezpečím. Každý pes ať velký
nebo malý je šelma, která když narazí na zvěř ji buď
pronásleduje, v nejhorším případě poraní nebo usmrtí.

Tímto chceme poděkovat těm pejskařům, kteří dodržují
zákony a chovají se ke zvěři a přírodě s respektem.
Ing. Jaromír Kamínek

TJ Heršpice
Vážení sportovní přátelé. S příchodem jara bych se
s Vámi chtěl opět podělit o novinky, které se udály v TJ
Heršpice a v oddílu kopané.
Již tradičně jsme 7.2.2015 uspořádali ostatkový průvod
masek. K doprovodu nám hrála cimbálová muzika Pajtáš
(z Uherského Brodu). Již o týden později 15.2.2015 se
uskutečnil dětský maškarní ples. Tyto kulturní akce byli
velmi úspěšné a rádi bychom je opět v příštím roce
uspořádali.
Také bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli a pomohli uspořádat výše zmíněné kulturní
akce. Bez Vás by to nebylo možné. Rád bych ještě zmínil
sběr železného šrotu, který proběhl 28.3.2015. Než
skončí jaro, tak bychom ještě chtěli uskutečnit na konci
dubna upálení místních čarodějnic a začátkem června,
ve spolupráci s obcí a ostatními složkami v obci, dětský
den.
Zimní příprava našich fotbalistů opět proběhla ve
sportovní hale ve Slavkově u Brna a od 20.3.2015 se
začalo chodit trénovat na místní fotbalové hřiště. Tyto
tréninky jsou v úterý a v pátek od 18:00 hodin.
V přípravě jsme odehráli dvě utkání proti týmům z Uhřic
a Němčan. Obě dvě mužstva hrají okresní přebor a
výkonnostní rozdíl byl tudíž znát. Zápasy jsme bohužel
prohráli, ale tyto výsledky v přípravě nejsou důležité. Je
potřeba se před jarní sezónou sehrát a to doufám, že se
nám povedlo. Na jarní soutěž nás opustil na hostovaní
Michal Sigmund, který odešel do Nížkovic, a také Rudolf
Beránek, který odešel hostovat do Rašovic. Jinak složení
fotbalové mužstva zůstává pro jarní soutěž stejné. První
mistrovské utkání bude uskutečněno na domácí půdě
v neděli 5.4.2015 v 15:30 hodin. Níže uvádím rozpis
jarní části sezóny.
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Doufáme, že nás opět přijdete povzbudit a držet palce,
tak jako jste to dělali doposud a za to Vám velice
děkujeme.
Petr Sigmund, předseda TJ Heršpice

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vývoz komunálního odpadu v 15. týdnu bude
probíhat v úterý 7. dubna 2015.


RESPONO, a.s. Ve spolupráci s obecním
úřadem Heršpice pro vás zajistili

Sběr a odvoz
nebezpečného odpadu
a
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Poplatek za komunální odpad je splatný buď
jednorázově do 31.3.2015 (částka 460,-Kč/osobu
a rok) nebo pololetně do 30.6.2015 (částka 230,Kč/osobu a pololetí), poplatek za psa 150,-Kč/rok
splatný do 31.3.2015, poplatek za kabelovou
televizi je splatný do 31.3.2015.

V sobotu 11. dubna 2015 v době 8:00 – 8:30 hodin.



zájemci o vlastní nádobu na
mají
POSLEDNÍ možnost přihlásit se na obecním úřadě
(osobně, telefonicky nebo e-mailem), do pátku
10. dubna 2015. Na pozdější objednávky nebude
brán zřetel.



oznamujeme občanům, že byl přistaven
kontejner na BIO odpad do Hejtmánkovy zahrady,
přístupný je z části obce Nivky. Žádáme Vás,
ukládejte větve mimo kontejner, budou následně
zeštěpkovány, děkujeme.

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás pozvali na již
tradiční cykloakci „Za poznáním svého regionu“, kterou
pro Vás připravil mikroregion Ždánický les a Politaví.
Akce probíhá od jara 2015 a bude ukončena dne 31. 8.
téhož roku. Smyslem akce je navštívit na kole všech 27
členských obcí mikroregionu, kde do speciální
cykloprůkazky obdržíte razítko. Nově také vyhlašujeme
dobrovolnou SOUTĚŽ! Najděte odpovědi na otázky
uvedené v soutěžním kuponu a získejte zajímavé ceny.
Cykloprůkazky spolu se soutěžními kupony si můžete
vyzvednout na obecních/městkých úřadech členských
obcí mikroregionu a také na informačních centrech
v Bučovicích, ve Slavkově u Brna a Ždánicích.
Vyhodnocení cykloakce spolu s výsledky soutěže
proběhne dne 28. 9. 2015 na zámku v Bučovicích.
Bližší informace naleznete zde:

„CYKLOAKCE ZA POZNÁNÍM
SVÉHO REGIONU“

https://www.facebook.com/politavi;
www.politavi.cz;

Tak oprašte svoje stroje a šlápněte do pedálů!
Přejeme mnoho krásných zážitků na cestě po našem
regionu!
Jaromír Konečný, předseda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Opustil nás:
Bohumil Řehák, Heršpice 138
Narodili se:
Tereza Šmerdová, Heršpice 4

dopravních prostředků apod. Letáčky s informacemi
jsou umístěny nejen na tzv. policejních recepcích, ale
např. i na úřadech, v čekárnách lékařů apod. Cílem této
akce je předcházení trestné činnosti, zapojení veřejnosti
do odhalování trestné činnosti i to, aby lidé nebyli
lhostejní k dění ve svém okolí.
por. Mgr. Alice Musilová

Dožívají se

Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích
60 let
Marie Zástřešková, Heršpice 42
Emílie Vojtíšková, Heršpice 91
Marta Smékalová, Heršpice 121
Jaromír Maláč, Heršpice 18
65 let
Růžena Oborná, Heršpice 73
75 let
Zdeněk Dvořák, Heršpice 61
Marie Maláčová, Heršpice 234

Všem jubilantům gratulujeme.
DŮVĚŘIVOST SE NENOSÍ
Především na skupinu seniorů se zaměřuje projekt,
který běží na Vyškovsku od konce loňského roku. Tento
záměr nese název „Důvěřivost se nenosí“ a oslovuje
starší lidi v menších obcích, kteří mají omezené
možnosti dostat se k informacím ohledně trestné
činnosti páchané na nich. Proto využíváme ve
spolupráci s farnostmi prostoru po mších či farních
prostorů k setkání farníků se zástupci policie. Informace
jsou lidem předávány nejen ústně, ale i formou letáčků,
kde senioři naleznou i důležité telefonní kontakty. Tato
akce se u starších lidí setkává s kladným ohlasem. Na
besedách v užším kruhu překonávají posluchači ostych a
dotazují se na problémy, které je zajímají.
Další projekt pod názvem „Všímejte si!“ je určen pro
širokou veřejnost z řad dospělých. Při šetření trestné
činnosti se totiž setkáváme s problémem, že na místě se
nacházeli v době páchání trestných činů lidé, ale nebyli
ochotni zavolat policii nebo jí předat poznatky o
pachateli. V rámci projektu vznikly letáčky, na nichž jsou
vyobrazeny situace z majetkové trestné činnosti (pro
příklad vloupání do vozidla, krádež elektroniky z domu)
a svědek, který tuto situaci vidí. Lidí zde mají i
doprovodný text, jak se v těchto situacích zachovat a jak
kontaktovat policii. V rámci projektu máme vytvořen i
jednotný design slidů, prostřednictvím kterých
předáváme tyto informace veřejnosti ve spolupráci
s kabelovými televizemi. Tyto slidy je možno promítat i
v čekárnách úřadů, na monitorech veřejných

Do své čtvrté sezony vstoupila v neděli 1. března
Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích – první
papouščí zoo v České republice. A návštěvníky čeká v
letošním roce spousta novinek.
Loňské přírůstky – aratingy dlouhoocasé brazilské a ary
žlutokrké doplnily ještě nádherné šarlatově červené ary
arakangy (Ara macao cyanopterus) dosahující délky 90
cm. V prosinci pak přibyl další pár ary arakangy. Letos
na jaře zoo rozšíří chov amazónků černotemenných
/Pionites melanocephalus/, Amazónků modrohlavých
/Pionus menstruus/ a amazoňanů nádherných
/Amazona pretrei/.
Papouščí zoologická zahrada, která se nachází 25 km od
Brna, je v současnosti uzavřený park na ploše 0,5
hektaru o 90 voliérách, kde majitelé zahrady – manželé
Hana a Vlastimil Škrhákovi – chovají vice jak 150 kusů
papoušků ve 27 druzích, jako např. ara, kakadu,
amazoňan, žako apod. Za krátkou dobu od svého vzniku
dokázala zoo nashromáždit tolik papouščích druhů, že
se vyrovnala dosud vedoucí pražské zoologické zahradě.
Pro nejmenší návštěvníky jsme vytvořili dětský koutek,
kde chováme dva zakrslé kozlíky Čertíka a Bertíka, děti si
je mohou nakrmit, pohladit, jsou tam morčata, zakrslí
králíci. Během roku pořádáme různé výstavy a
přednášky. Děláme programy pro školky a školy s
výkladem, máme zpracované pracovní listy. Snažíme se
zaujmout širokou veřejnost od těch nejmenších až po
seniory.
Zoo je zapojena do projektu Rodinných pasů, jejich
držitelé mají celoroční slevu do zoo ve výši 10 %. Další
slevu na vstupném do zoo lze uplatnit se vstupenkou ze
slavkovského zámku.
První letošní akcí byla únorová přednáška o ostrově
Tanna a další akcí, kterou pro naše návštěvníky
připravujeme, bude již tradiční prodejní výstava
velikonočních kraslic. Tento rok bude doplněna o
dekorativní perník, pomlázky a další dekorace, včetně
ukázky résování kraslic. Na květen a červen pak
připravujeme výstavu Denní motýli jižní Moravy.
Nejvýznamnější letošní akcí bude 13. června slavnostní
otevření nového pavilonu pro
amazoňany a dojde
tak k rozšíření
prohlídkové trasy
pro návštěvníky.

Součástí zařízení je centrum ekologické výchovy, ve
kterém celoročně probíhají již výše zmíněné tematické
výstavy a v zimním období zajímavé přednášky.
Papouščí zoologická zahrada má v sezoně, která trvá od
1. března do 17. listopadu, otevřeno denně včetně
sobot, nedělí a svátků od 10 do 18 hodin.
Kontakt: Papouščí zoologická zahrada, Lipová 57-58,
683 54 Bošovice, tel. 777 169 005, e-mail:
info@papouscizoo.cz, www.papouscizoo.cz
Hana Škrháková Pádková – ředitelka

 Diakonie Broumov,


 sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.org;
www.facebook.com/broumovdiakonie

 VYHLAŠUJE



SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,
dětské
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší elektrospotřebiče–mohou být i nefunkční
 Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
od: 4.5.2015 – 11.5.2015
místo – Kulturní dům Heršpice (pod schody)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Termín svozu bude upřesněn dle svozového plánu.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 224 316 800
Zuzana Keraghelová
Žádáme občany, aby dodrželi termín sbírky z důvodu
provozu KD.

Dětský karneval 15. února 2015

Výměna výplně otvorů KD

Velikonoce 2015

Zateplení obvodových zdí KD

Biologická linka ČOV

Výtlak
Heršpice - Hodějice

Výtlak
Nížkovice - Heršpice

Kalojemy

Základová deska
pro sdružený objekt

