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Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 4/2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
blíží se konec roku, a to je čas
na malé ohlédnutí, jaký
vlastně byl. Zda jsme čas
prožili
nebo
promarnili.
Radostné události se nám
střídaly
s
těmi
méně
radostnými a každý jsme ten
čas prožili po svém a přece
společně.
Prožili jsme společně významnou událost, a to
historicky první přímou volbu prezidenta republiky.
Další významnou událostí v letošním roce bylo
výročí 1 150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a
Metoděje, jejich stopa, kterou tu zanechali, nás
obklopuje stále. Významné je určitě i pogratulovat
nejstarší občance pí Růženě Maláčové nebo přivítat
15 nových občánků. Prostě každý okamžik, který
prožijeme, je významný.
Zastupitelstvo také prožívá významné události,
jako je schvalování rozpočtu, který zahrnuje jak
investiční výstavbu, tak podporu spolkové činnosti
farního
života.
Významný
projekt
na
odkanalizování se společnou čistírnou je krůček
před realizací, proto je nutné projektování
kanalizačních přípojek. Dovoluji si vás požádat o
maximální odpovědný přístup a porozumění při
realizaci. Významným pomocníkem pro letní i
zimní údržbu veřejného prostranství je nově
zakoupená víceúčelová sekačka, kterou jste již
mohli vidět v akci. Koláčový tým a ne jen on určitě
ocení novou pečící troubu v kuchyni.
Další významné události v tomto roce, které
nesmí chybět, jsou Tříkrálová sbírka s koledníky,
Myslivecký ples, dětský maškarní ples, ostatky,
jarní a podzimní burza, různé sportovní akce pro
děti pořádané obecním úřadem ve spolupráci s
místními spolky, tradiční hody, Mikulášská nadílka,
rozsvícení vánočního stromu a Vánoční jarmark s
betlémem, tentokrát vyřezávaným.
A máme tu předvánoční čas.

Po tomto malém ohlédnutí jsem rád, že jsme ten
letošní rok společně opravdu prožili.
Poděkování patří všem spolkům, které svojí
činností obohacují život v obci.
Na závěr mi dovolte, popřát vám radostné prožití
Svátků Vánočních, do nového roku zdraví, štěstí a
moudrost při společné správě naší obce.
Jiří Ziegler

USNESENÍ ZO HERŠPICE č. 18
ze dne 18. 12. 2013
Usnesení č. 18/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18/04
Usnesení č. 18/04a
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje rozpočtové
provizórium na rok 2014 dle zákona č.250/2000Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových

pravidlech rozpočtové provizorium do schválení
rozpočtu na rok 2014. Zahrnuty jsou závazky
z minulého roku, běžné výdaje, nákup majetku a
splátky úvěru.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18/04b
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje rozpočtový
výhled obce Heršpice na období 2014 až 2017
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje plán inventarizace majetku obce Heršpice
k 31.12.2013.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/06
Usnesení 18/06a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu č. 1030015569/001 o 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 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/06b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu č. 1030015931/001 o 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 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu s Ing. Robertem Malým,
narozen 15.05.1975 na část pozemek p.č. 1074/94,
orná půda, dle geometrického plánu č. 519193/2013 o výměře 16 m2 za cenu dohodou celkem
1 600,-Kč. Náklady spojené s převodem
vlastnických práv hradí kupující.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 18/08
Usnesení 18/08a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí stanovisko ing. Jana Knésla, bytem Zlatá
hora 1374, Slavkov u Brna ve věci možného
prodeje pozemků p.č. 918/1 ostatní plocha –

sportoviště, o výměře 877 m2 a 917/2 ostatní plocha
– komunikace, o výměře 32 m2 v k.ú. Hodějice za
cenu 400,-Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce Jiřího Zieglera k jednání možného prodeje
výše uvedených pozemků za cenu celkem
maximální ve výši 110 000,-Kč.
Usnesení 18/08b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí informace o:
 projektu odkanalizování a výstavby
společné ČOV DSO Ligary a průběhu
projektování domovních kanalizačních
přípojek
 Zpráva kontrolní komise DSO Ligary
s výsledkem bez závad
 Připravované akci pro seniory „Beseda
s důchodci“ 12.12.2013 - od 14h vystoupení
dětí MŠ a ZŠ Heršpice, vystoupení družstva
malých soptíků, pohoštění s překvapením a
od 17h vystoupení Slováckého krúžku
s vánočním pásmem
 Kalendář 2014 – Kulturní život v Heršpicích
bude k odebrání od st 18.12.2013, dárkové
balení slivovice, dárkové DVD – pozvání do
obce, nákup mobilního telefonu a el.trouby
 Rozšíření web stránek – Životní situace,
elektronické objednávání pronájmu prostor
kulturního domu, mojeID
 ZŠ a MŠ – požadavek na rozšíření
pedagogického sboru o 1 pedagoga,
rekonstrukce topení
 Zápis dětí do 1. ročníku dne 22.1.2014
Usnesení 18/08c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje cenu vodného pro rok 2014 – 21,63Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Informace obecního úřadu
Otevírací doba obecního úřadu před vánocemi a
v době vánočních svátků:
Čt 19. 12. 2013 – zavřeno
Pá 20. 12. 2013 – zavřeno
Po 23. 12. 2013 – 7:00h-12:00h 12:30h-17:00h
Út 27. 12. 2013 – zavřeno
St 30. 12. 2013 – 7:00h-12:00h 12:30h-17:00h
Čt 31. 12. 2013 - zavřeno
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Nové služby na webu obce Heršpice
Životní situace – novinkou je také tato služba,
kde se můžete dozvědět základní informace
k životním situacím (bydlení, cestování, doprava,
finance, kultura, obrana a bezpečnost, občan a stát,
příroda a zemědělství, rodina, sociální zabezpečení,
vzdělání, věda a výzkum, zaměstnání a zdraví) a to
konkrétně kdo je oprávněn ve věci jednat, jaké jsou
podmínky a postup pro řešení životní situace, jakým
způsobem můžete zahájit řešení, dále na které
instituci situaci řešit, jaké doklady je nutné mít
s sebou, jaké jsou potřebné formuláře, jaké jsou
poplatky a lhůty pro vyřízení atd
MojeID - Na internetových stránkách
www.herspice.cz je pro Vás připravena nová služba
mojeID, která slouží k přihlašování k internetovým
službám jedním přihlašovacím jménem a heslem
(eshopy, knihovny, obecní stránky, informační
portály), k větší ochraně osobních údajů,
k bezpečnějšímu přihlašování a k legitimnímu
vyjadřování k otázkám týkajících se života v obci
(ankety, referenda, diskuze). Díky této službě se
můžete přihlásit na přibližně 7500 internetových
stránek. Díky mojeID si nemusíte pamatovat
desítky přihlašovacích jmen a hesel na nejrůznější
webové stránky. Místo toho vám bude stačit jediné
jméno a heslo umožňující přihlášení na řadu vašich
oblíbených stránek, a to z kteréhokoliv počítače
nebo mobilního zařízení. Své mojeID můžete
pohodlně získat přímo z titulní stránky našeho webu
a to po kliknutí na zelenou ikonku „Založit účet
mojeID“. Jednoduchý návod k registraci naleznete
na našich stránkách. Založení i používání služby
mojeID je bezplatné.
Rezervační systém KD –od měsíce února bude
spuštěna elektronická rezervace pronájmu prostor
kulturního domu (přísálí, sál, kuchyň, klubovna) na
akce jakou je spolková činnost, svatby,
narozeninové oslavy, semináře, firemní akce a
smuteční hostiny. Kapacita sálu včetně přísálí je
200 osob. Je zde možnost i zapůjčení nádobí
(talířky, sklenice, příbory apod.). Nájemné se hradí
v hotovosti na podatelně obecního úřadu. Cena za
přísálí včetně kuchyně je 800,- Kč (v případě
smuteční hostiny 350,- Kč), pronájem sálu, přísálí,
kuchyně i terasy je za 2 900,- Kč. Vzhledem
k velkému zájmu pronájmu prostor kulturního
domu je nutné provádět rezervace na velké akce
pokud možno s dostatečným (několikaměsíčním)
předstihem. Pronájem prostor KD pro místní
spolkovou činnost je zdarma.
Lucie Gottvaldová, obecní úřad

Vánoce – svátky příchodu Spasitele?
Tak se svátky nazývaly dříve, když byla
společnost náboženská. Očekává ještě lidstvo naší
doby příchod Spasitele? Zdá se, že mnohým se Bůh
příčí jejich vlastním zájmům. Zdánlivě Ho
nepotřebují; žijí jako by neexistoval, dokonce jako
by byl „překážkou“, kterou je třeba odstranit, aby
bylo možné prosadit svůj způsob života. Nebo se
lidé nechávají přitahovat lákavými náboženstvími
s nabídkami různých nauk a „duchovních zkratek“
na cestě za iluzorním štěstím a v nabízení spásy za
„nízké ceny“.
Ale ať se naskytne ve světě nebo v životě
jakákoliv temnota, vždy tam může zazářit Boží
světlo. Tento syn - dítě, které se nám narodilo, je
víc než pouhý osvoboditel. V něm je přítomen
samotný Bůh, který se nazývá Emanuel – to je Bůh
s námi. Komu bude světlem? Komu bude silou?
V předvánočním rozhovoru pro časopis se mě
ptala redaktorka, jak je to s našimi předsevzetími,
které si dáme a po novém roce na ně brzy
zapomeneme. Odpověděl jsem, že to není tak
složité. Bůh nás vede k duchovnímu životu s ním.
To člověk nedokáže ze svých sil. Tu sílu dává Bůh,
ale člověk o ni musí denně usilovat. A není to jen
síla jako energie. Je to především vztah, který se
snažíme s Ježíšem mít. Z tohoto vztahu víry a lásky
se rodí obnova života.
V Betlémě se setkáváme s vírou pastýřů a s vírou
učedníků. Pastýři se zase vrátí ke svým stádům. Ale
Ježíšovi učedníci budují společenství víry v Ježíše
Krista. Rozvíjí to, co jim Ježíš zanechal. Pastýři se
pokloní dítěti v jeslích, zatímco učedníci se dodnes
klaní Ježíšovi jako svému Pánu.
A kdo jsme my? Přicházíme o Vánocích k
betlému jako pastýři, nebo jako učedníci? „Přišel
jako světlo, které osvěcuje každého člověka“ –
poznamenává evangelista Jan – „ale vlastní ho
nepřijali“. Apoštol však dodává: „Všem, kdo ho
přijali, dal moc stát se Božími dětmi“.
Jakoby tato víra doznívala a křesťanství dožívalo.
Lidé se vzdali vztahu s Bohem. Dochází
k podstatným změnám ve společnosti, v rodinném
životě. Vytrácí se něco podstatného. Naději dává
světlo z Betléma. Pokud něco chceme znovu
obnovit v osobním životě i v naší společnosti,
nestačí se jen poklonit. Přijměme pozvání, které je
nám nabízeno.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář
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Poděkování za betlém

Betlémské světlo 2013

Naše farnost děkuje členům občanského sdružení
Enentyky v Heršpicích a jednotlivým dárcům za
dary poskytnuté na výrobu dalších částí betléma pro
kostel sv. Matouše. Jde o výjevy z života vesnice a
vinařů.

Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v
Rakousku jako součást charitativní akce. Předávání
křehkého plamínku se díky skautským organizacím
odtud rozšířilo do dalších zemí, a to nejen po celé
Evropě. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986
letadlem z místa narození Ježíše Krista – Betléma –
do rakouského Lince. K nám se Betlémské světlo
dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády
a v rukou českých skautů žijících v exilu k nám
poprvé připutovalo v prosinci 1989 až pod sochu
sv. Václava v Praze. V roce 1990 se s myšlenkou
Betlémského světla seznámili brněnští skauti na
vídeňském jamboree – mezinárodním setkání skautů a
skautek z celého světa – a již na podzim téhož roku
začali připravovat českou verzi. Nosnou myšlenkou
bylo a stále je ukázat členům skautských oddílů, že o
Vánocích nejde ani tak o kupu dárků a cukroví, ale o
to, prožít Vánoce v klidu a pohodě s těmi, které máme
rádi a oni nás. Že mnoho radosti mohou udělat i bez
peněz a svou chutí přispět k této atmosféře. A když k
tomu přidají skautskou službu a roznesou Betlémské
světlo ve svém okolí sousedům, zjistí, kolik
zajímavých lidí s různými životními příběhy kolem
sebe mají.
Převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos
uskutečnila v sobotu 14. 12. 2013 od 14 hodin ve
Votivním kostele na Rooseveltplatz. Pro Betlémské
světlo se opět vydali brněnští skauti, kteří jej dopravili
do České republiky. Následující sobotu, 21. 12. 2013,
bude za spolupráce dalších skautů rozváženo
Betlémské světlo vlaky po naší vlasti.
Skauti však světlo nerozvážejí jen vlakem, ale
přinášejí ho zejména do kostelů, na náměstí měst, na
radnice a přímo do domovů našich spoluobčanů.
Zde se již mezi skauty zapojuje veřejnost – občané z
farních rad, ale i jednotlivci, kteří se chtějí zapojit do
této akce.
Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho
zhasnout po dlouhé cestě pro ně znamená stát se
součástí nekonečného řetězu domovů propojených
symbolem naděje a duchovního poselství vánočních
svátků. Stát se poslem pokoje, přinést toto světlo jako
dar lidem ve svém okolí a zapojit se do velké rodiny
lidí dobré vůle, to je pro některé lidi dnes velkým
vánočním přáním a radostí.

Vánoční program farnosti
Svátost smíření Slavkov 16. a 17. 12. od 17.00 do
19.00, Heršpice středa 18. 12. od 16.30 do 18.00.
Betlémské světlo v Heršpicích na Štědrý den
v zádveří kostela od 10.00 do 12.00.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi ve
Slavkově v 15.30.
Půlnoční mše svatá v Heršpicích ve 21.30
(Hodějice 21.30, Nížkovice 22.00, Němčany 23.00,
Slavkov 23.00).
Mše sv. 25. - 26. 12. a 1.1 v Heršpicích v 11.00 (ve
Slavkově budou v 9.30 h).
Vánoční zpívání s Hudci z Kyjova (cimbálka),
sobota 28. 12. v 16.00 kostel Slavkov.
Silvestrovská prohlídka zvonů a hodin ve
Slavkově, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00.
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů, neděle 5. 1.
2014, mše sv. v 11.00 s žehnáním vody, křídy a
kadidla.
Tříkrálové koledování se betlémskou scénkou,
neděle 5.1. v 16.00 v kostele ve Slavkově.
Další informace o programu farnosti najdete na
www.farnostslavkov.cz

Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém
roce 2014 Vám i Vašim rodinám přejí kněží P.
Milan Vavro a P. Petr Mareček
Kdy jsem na faře ve Slavkově:
středa 9,30 – 12,00 a 16,00 – 16,30
pátek 9,30 – 12,00
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz; www.farnostslavkov.cz

Pečovatelská služba Heršpice
Vážení čtenáři,
vrcholí přípravy na Vánoce a všichni očekáváme,
co nám přinesou, jaké budou dárky pod stromečkem
a s jakou nadějí budeme vstupovat do nového roku.
Hodnota dárků pro někoho může být taková,
kolik zaplatil při nákupu. Pro naše klienty
pečovatelské služby, a nejen pro ně, hodnota dárků
není dána penězi, ale je dána dobrým slovem a
nadějí, že na ně někdo myslí.
Přeji vám všem, ať slyšíte hodně dobrých slov a
ať na vás stálé někdo myslí.
Marcela Zieglerová, pečovatelka

Motto
letošního
ročníku
Betlémského světla se nese v
duchu páté kapitoly knihy
proroka Micheáše:
„Nikdy nepodceňuj maličké;
může tě to překvapit – z nepatrného
počátku vzejde veliká věc.“
obecní úřad
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Zprávy ze školky

Český zahrádkářský svaz Heršpice

Vrcholí doba příprav předvánočního dění.
Nacvičujeme s dětmi básničky, zpíváme, tancujeme,
vyrábíme vánoční přáníčka i drobné dárečky.
Skupina předškoláků je v tomto roce vyjímečná.
Děti se k sobě chovají velmi přátelsky, pomáhají si,
poradí, umí a hlavně si chtějí navzájem pomoci –
prostě „bezva parta“. Jsou spolu moc rády a těší se
také z oslav svých narozenin, které ve školce
společně prožíváme.
A jak taková oslava probíhá? Děti nakreslí pro
oslavence obrázky, ze kterých sestavíme
obrázkovou knížku. Utvoříme kruh a do jeho středu
posadíme na trůn oslavence s korunou, kterému
každý něco hezkého popřeje a za přání obdrží
sladkost. Všichni pak zazpíváme písničku „ Hodně
štěstí, zdraví...“.
Přejeme nejen našim dětem, ale i všem ostatním
lidem krásné prožití svátků vánočních a vše dobré v
roce 2014.
učitelky MŠ

Vzpomínáme na pana Mojmíra Mašiji na jeho
obětavou práci při budování moštárny a moštování.
Díky, díky… Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě pečení cukroví, trubiček na jarmark a
pečení koláčů a zhotovení překvapení na vánoční
setkání seniorů. Díky za obětavost a lásku
k druhým. Zahrádkářské setkávání seniorů se bude
konat každé úterý od 7. 1. 2014 od 14 hod v přísálí
kulturního domu. Na které zveme všechny, kteří
chtějí aktivně strávit čas s kolektivem, zasmát se,
zazpívat si a pobavit při rukodělných činnostech a
přinést nové inspirace pro naši činnost.
Přejeme všem občanům pokojné, láskou a
porozuměním naplněné vánoční svátky. Do Nového
roku hodně zdraví, štěstí, síly, pohody a úspěchů.
Zahrádkáři

TJ Heršpice – Zpravodaj
Zdravím všechny sportovní přátelé. Chtěl bych
Vás informovat o činnosti TJ Heršpice a
fotbalového klubu za podzimní část soutěže.
Začal bych s činností TJ Heršpice. Po úspěšném
uspořádání tradičních hodů se nám povedlo i kácení
máje, která se konala dne 2.11.2013. Účast byla
hojná a k muzice hrála kapela Classic Kroměříž.
Koncem listopadu jsme uspořádali sokolskou
zabijačku, na které si každý přišel na své. Nesmím
také zapomenout na mikulášskou nadílku, která se
konala 5.12.2013. Mezi svátky bychom chtěli ve
spolupráci s obcí uspořádat 2. ročník turnaje ve
stolním tenise. Minulý rok byl velice vyvedený a
hráčů bylo požehnaně.
Muži

Zápis do školy
V ZŠ Heršpice proběhne zápis ve středu 22.
ledna 2014 od 14:00 do 17:00. Zákonný zástupce
přihlašuje dítě k zápisu k povinné školní docházce
v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku
v němž dítě zahájí povinnou školní docházku. K
zápisu bude třeba přinést rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.
Následně škola nabízí kurz edukativněstimulačních skupin o deseti lekcích, které
proběhnou během 2. pololetí. Lekce jsou určeny pro
předškolní děti a jejich rodiče. Cílem je plynulé a
nenásilné zařazení předškoláka do běžného
školního života. Děti si vyzkouší různé aktivity
rozvíjející
jejich
představivost,
trpělivost,
soustředěnost. Rodičům tak mají možnost prožít
první momenty školní docházky se svými dětmi.
Mgr. Bohdan Slanina

Nyní se dostávám k tomu méně povedenému.
Podzimní část mužů soutěže byla oproti jarní
povedenější. Získali jsme 6 bodů. Po třech remízách
za jeden bod, se nám povedlo v nervy drásajícím
souboji porazit v derby Nížkovice. Bohužel to ale
nestačí na lepší místo než poslední. Ztráta není
veliká, ale jestli se přes zimu radikálně nezlepšíme,
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tak nás sestup do IV. Třídy nemine. Na tréninku
byla účast mizivá. A po 8 zápasech rezignoval na
svůj post nový trenér ze Žarošic, takže opět jsme
bez trenéra. Nezbývá nám, než přes zimní přestávku
shánět nového trenéra.
Starší přípravka

Starší přípravce se vedlo mnohem lépe. Kluci
získávají v nové soutěži zkušenosti a daří se jim
velmi dobře. Po 10 zápasech mají 14 bodů za 4
výhry a 2 remízy. Přípravku vede stále Milan
Palásek, který by potřeboval ke klukům výpomoc.
Proto bych chtěl touto cestou Vás poprosit, jestli by
měl někdo zájem o výpomoc se starší přípravkou,
ať nás kontaktuje. Budeme za každou výpomoc
srdečně rádi. Připojuji tabulky výsledků, jak mužů,
tak starší přípravky.
Závěrem bych Vám všem popřál šťastné a veselé
Vánoce, mnoho úspěchů, hodně zdraví, a mnoho
krásných zážitků v novém roce.
Předseda TJ Heršpice Petr Sigmund

Jalový dvůr letos přilákal stovky
návštěvníků a rodin s dětmi

Během roku jsme přivítali spoustu nových
zvířecích členů. Kromě asi 60 ti jehňátek, přibyl
v létě chov kamerunských ovcí, rozrostl se počet
domácích králíků, pokřtili jsme tři narozená hříbata
a dvě milé osličky.

Již tradičně se na začátku prázdnin konal
Ekofilmfest Jalovák pod širým nebem, který je
vždy příjemnou akcí pro všechny věkové kategorie.
V rámci této události jsme pořádali vozatajské
závody. Své si našli nejen milovníci koní, ale také
rodiny s dětmi, pro něž byl nachystán doprovodný
program a atraktivní podívaná.
Během letních prázdnin probíhaly týdenní
tábory u koní, kterých se zúčastnily děti z celé
České republiky. Letošním rokem jsme navíc
nastartovali jednodenní pobyty u koní, jejichž
hlavní náplní je pohyb v přírodě a přímý kontakt se
zvířaty. Děti se tímto učí zodpovědnosti vůči živým
tvorům, navazují nová přátelství a radují se ze
svých úspěchů.

Na malebných stráních rozprostírajících se
nedaleko Heršpic, se volně prohání několik desítek
koní, stádo oslíků a nespočet ovcí. Ti všichni lákají
k návštěvě především rodiče s dětmi. Rodinná
ekologická farma Jalový dvůr nabídla v roce 2013
velké množství jezdeckých, zážitkových i
relaxačních aktivit, kterých využilo několik stovek
návštěvníků a také více než 30 školek, škol či
organizací. Údolí Jalového dvora navíc protíná
cyklostezka Ždánický les a obklopují ho dva
romantické rybníky.

Příští rok bychom chtěli v těchto aktivitách
pokračovat a nadále rozšiřovat působnost v oblasti
socializace dětí, včetně indisponovaných (ať už
mentálně či fyzicky).
Druhým naším cílem je nabídnout návštěvníkům
možnost prohlubovat jejich vztah k přírodě.
Barbora Dlouhá
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Vánoční beseda seniorů
Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se uskutečnila
v sále kulturního domu již 12. tradiční vánoční
beseda seniorů. Vánočně laděné odpoledne zahájil
p. starosta Jiří Ziegler, přání přidal senátor ing. Ivo
Bárek a slovo paní farářky Jarmila Řezníčková nás
také potěšilo. Na tomto setkání nesmí chybět
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Heršpice, na které se
vždy všichni těšíme. Vystoupení dětí přišli
shlédnout i rodiče našich školáků. Slovácký krúžok
nám přednesl vánoční pásmo plné tradic a veselí.
Pro každého bylo připraveno pohoštění a drobné
dárky. Ke zhlédnutí byla malá výstavka obrázků
namalované
dětmi
z okolních
škol
na
cyrilometodějské téma. Letošního setkání se
zúčastnilo na devět desítek našich dříve narozených
spoluobčanů. Poděkování patří všem kdo přispěli
k těmto svátečním okamžikům.
Jiří Ziegler

pohostinní, tak jim nabídneme teplé jídlo, suché
přístřeší a trochu těch našich pokladů z pálenic.
Párkrát se ohlédneme a budou tu zase. Velitel
pan Partyka nám slíbil na příští rok velké
překvapení, tak se budeme těšit. Děkujeme a
přejeme členům klubu hodně zdaru a ať se vždy
z bitvy vrací živí a zdraví.
Jiří Ziegler

Společenská kronika
Opustili nás
Mašija Mojmír, Heršpice 59
Zástřešková Jana, Heršpice 143
Marek Stanislav, Heršpice 81
Narodili se
Braunová Zuzana, Heršpice 306
Černohorská Melani, Heršpice 305
Michael Vančo, Heršpice 68
Martin Vančo, Heršpice 68
Dožívají se
60 let
Schnapka Jiří, Heršpice 294
65 let
Maláčová Marie, Heršpice 187
Blecha Zdeněk, Heršpice 236
Kovářová Marta, Heršpice 93
Kalač Jan, Heršpice 28

Bitva na návsi
Je zimní podvečer 30. listopad 1805, 4. den
pochodu spojenecké armády, která vyrazila před
třemi dny na pochod k bitvě. K Heršpicím
se blíží Čtvrtá kolona spojenecké
armády pod velením podmaršálka
Vincence
z Kolowrat.
Začátek
přesunu byl určen na 24. listopadu,
ale byl posunut na 26. listopad. Pro
nedostatek chleba, kterého bylo
v zásobě jen na jeden pochodový
den, vyrazilo spojenecké vojsko až
27. listopadu roku 1805.
Členové
Klubu
vojenské
historie Ostrava nám v tento zimní
podvečer
předvádí
vojenské
umění té doby. Jedinou odměnou
je pro ně náš obdiv a potlesk.
Protože
jsme
v Heršpicích

75 let
Červinková Františka, Heršpice 241
80 let
Štěpánek František, Heršpice 37
Mazalová Božena, Heršpice 149
85 let
Řehák Bohumil, Heršpice 138

Všem
jubilantům
gratulujeme.
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Rozsvícení vánočního stromu a jarmark 2013

Vánoční beseda s důchodci

Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních úspěchů v
novém roce 2014
Vám přeje starosta Jiří Ziegler a
zaměstnanci obecního úřadu.
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