Strana 1
Ěěěěě

Heršpický zpravodaj
Zpravodaj zastupitelstva obce Heršpice

Slovo starosty
Ačkoliv se tomu téměř nechce věřit, jsou před námi
Velikonoce a za námi je čtvrtina letošního roku.
Předkládáme vám nové číslo Heršpického zpravodaje a já bych na tomto místě rád připomenul události, které nás začátkem roku 2005 provázely.
Stejně jako roky předcházející, byl zejména pro
obecní úřad, začátek roku provázen inventurou,
účetní uzávěrkou a vyhodnocením celkového hospodaření obce. Hned od začátku roku se začaly
hromadit dotazy občanů související s novelou zákona o „Přiznání daně z nemovitostí“ s platností
od 1.1. 2005 a lhůtou pro podání do 31. ledna zdaňovacího období. Na tyto dotazy zareagoval FÚ
ve Slavkově u Brna besedami s občany v obcích
na Slavkovsku. Na nátlak obcí byla povinnost podat přiznání posunuta na konec měsíce dubna.
Obecní úřad vyhověl v této záležitosti všem občanům, kteří mají pozemky na katastrálním území
Heršpice, a ti tak nemusí na katastrální úřad do
Vyškova.
Každý začátek roku je také provázen bilancováním roku předchozího. Přestože se loni v naší obci
podařilo mnohé, zdaleka ne všechno však proběhlo
podle našich představ. Například se mám nepodařilo realizovat komunikaci s chodníkem v ulici Široká. Na investici ve výši 1,9 mil. Kč se nám nepodařilo získat dotaci. Na druhé straně víme, že je tato
ulice plně zasíťovaná.
Začátek roku byl provázen i řadou dalších, dalo
by se říci běžných starostí. Chtěl bych se zmínit o
jednom velkém nešvaru, kterým je volné pobíhání
psů. Můžeme uplatňovat zákon či obecní vyhlášku,
ale pokud se nebudou občané ctít navzájem, obávám se že zákony nic nevyřeší. Proto apeluji na
všechny majitele psů, aby vyhlášku a zákony dodržovali. Tento, pro někoho zdánlivě bezvýznamný
problém, může kromě jiného způsobit nehodu s
velice nepříjemnými následky pro všechny zúčastněné.
Nejrozsáhlejší investiční akcí v letošním roce
bude rekonstrukce budovy Obecního úřadu a kulturně-společenského zařízení. Příprava začala již v
loňském roce schválením záměru a výběrem projekční firmy, která připravuje podklady pro stavební
a výběrové řízení. Jakmile to umožní počasí, budou

číslo 1/2005

pokračovat dokončovací práce loňské etapy rekonstrukce nízkého napětí a veřejného osvětlení.
Jistě jste zaznamenali nainstalované cedule za
označením začátku obce, které upozorňují přijíždějící na obec, která je součástí dobrovolného svazku
obcí Ždánický les a Politaví. Tento projekt byl zvětší části hrazen dotací.
Nejen investiční, ale i kulturně-společenské akce
mají své místo v letošním roce. Například hned
v měsíci lednu pořádalo Myslivecké sdružení Zlatý
jelen za velkého zájmu občanů společenský ples,
proběhl rovněž dětský karneval, či tradiční Šibřinky.
V letošním roce nás čeká několik významných
událostí. Za všechny bych chtěl uvést alespoň 60.
výročí osvobození Heršpic a ukončení 2. světové
války a zcela jistě nás také neminou „následky“ 200.
výročí bitvy u Slavkova. Samozřejmě, že během
roku se uskuteční další akce (zábavy, setkání či společné zájezdy) pořádané TJ, hasiči, chovateli, myslivci, zahrádkáři nebo církvemi, na konci roku se
mohou naši nejmladší těšit na Mikulášskou nadílku
a naši senioři na již tradiční „Besedu s důchodci“.
Velký otazník je ale nad pořádáním tradičních krojovaných hodů, protože v této době bude prováděna rekonstrukce kulturního domu.
Již dnes se také připravujeme na rok další. Chtěl
bych požádat všechny občany o spolupráci při přípravě kalendáře na rok 2006, který se nese v duch
významných osobností obcí. Každá obec muže navrhnout dvě osobnosti, k tomu je nutné doložit
foto a text. Návrhy můžete podávat na Obecním
úřadě nebo na e-mail ouherspice@politavi.cz.
Rovněž bych vás chtěl požádat o spolupráci při
přípravě plánovaného „Sjezdu rodáků“. Protože
tato akce bude vyžadovat důkladnou přípravu, hledáme občany, ochotné podílet se na této akci, již
v této fázi a to zejména přípravou materiálu pro
vydání brožury a shromažďováním kontaktů.
V minulých dnech nám velkou starost způsobilo
počasí. Prudké oteplení bylo totiž provázeno přívalovou vodou z tajícího sněhu, nicméně se nám podařilo s přispěním občanů zabránit škodám. Děkuji
proto všem, kteří se na zvládnutí přívalové vody
podíleli.
Přeji vám i vašim blízkým veselé velikonoce
a hodně radosti z nacházejícího jara.

Jiří Ziegler
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Usnesení ze zasedání
zastupitelstva
Usnesení ze zasedání OZ ze dne
29. 12. 2004, č.7
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva;
2. navrhovatele usnesení:
pí. Šmerdová Jarmila,
p. Dostál Jaromír;
3. ověřovatelé zápisu:
p. Sigmund Luděk,
p. Jakubčík Radim;
4. rozpočtové opatření č. 8;
5. rozpočtové opatření č. 9;
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004;
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004;
8. dodatek č.3, přílohu č. 2 ke smlouvě č.119
o provádění svozu a nakládání s domovním
odpadem, dodatek č. 3 ke smlouvě o nakládání
s nebezpečným odpadem a dodatek č. 4 ke
smlouvě o svozu a nakládání se směsným odpadem;
9. dodatek č. 1smlouvy o nájmu a provozování
plynárenského zařízení;
10. smlouvu o nájmu s TJ Heršpice;
11. rozpočet na rok 2005: příjmy dle položek a výdaje dle paragrafů.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
12. zprávu kontrolního výboru;
13. nařízení inventury;
14. informace starosty:
- o volbách do zastupitelstev kraje;
- o II./A etapě rekonstrukce NN, VO, MR,
TKR;
- jednání Moravské naftové doly;
- informace o soudním sporu – Obec Hodějice;

Usnesení ze zasedání OZ Heršpice
ze dne 25. 2. 2005, č. 1.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva;
2. navrhovatele usnesení:
pí. Šmerdová Jarmila,
p. Dostál Jaromír;
3. ověřovatelé zápisu:
p. Jakubčík Radim,
p. Sigmund Luděk;
4. závěrečný účet obce za rok 2004 bez výhrad;

5. výsledek inventury k 31.12. 2004;
6. smlouvu o dílo s firmou Pařez na zajištění
zdravotně technické služby;
7. bezúplatný převod pozemku par.č. 971/1 o výměře 1868 m2 od Pozemkového fondu na Obec
Heršpice;
8. bezúplatný převod pozemku par.č. 255 o
výměře 1043 m2 od Římskokatolické farnosti
Slavkov u Brna na Obec Heršpice;
9. komisi pro veřejnou soutěž na investiční akci
„Rekonstrukce budovy obecního úřadu
a kulturně-společenského zařízení“:
p. Ziegler Jiří,
ing. Zavadil Miroslav,
p. Sigmund Luděk,
p. Jakubčík Radim,
p. Hala Milan;
Náhradník: ing. Zástřešková Olga;
10. smlouvu č. 29/2005 – dopravní obslužnost.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru;
2. zprávu o stavu veřejného pořádku v obci za
r. 2004;
3. informace starosty:
- o Přiznání k dani z nemovitostí;
- o jednání DSO Ždánický les a Politaví;
- o uzavření smlouvy s Knihovnou Karla Dvořáčka;
- o ukončení nájemní smlouvy s pí. Simonou
Novotnou;
- o rekonstrukci budovy OÚ a KD;
- o probíhající rekonstrukci VO, NN, MR,
a TKR;
- o požadavku na posílení školního linkového
spoje
- o zajištění Lékařské služby první pomoci.

Lékařská služba první
pomoci - LSPP
Na základě dohody mezi zástupci pověřených měst
a zástupci LSPP, byla tato služba od 1. března 2005
realizována v lichých týdnech v Bučovicích a v sudých týdnech ve Slavkově u Brna v tomto rozsahu:
Pondělí – Pátek:
Sobota, Neděle, svátky:

16.00 – 22.00
8.00 – 20.00

U této služby bude taktéž výjezdní sanita, která bude hrazena z příspěvků obcí.
Pohotovostní telefonní čísla:
Slavkov:  544 221 498 Bučovice: 517 383 523.
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Daň z nemovitosti
s účinností od 1. 1. 2005
současně s novelou zákona o dani
z nemovitosti 669/2004 Sb.
O co jde?
V již několik let probíhá na katastru nemovitostí
proces, který má zpřesnit evidenci nemovitostí.
Proto se v obcích postupně realizuje tzv. obnova
katastrálního operátu. Tato obnova vzniká třemi
způsoby: novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav.
Katastrální operát byl již obnoven v těchto obcích: Bošovice, Heršpice, Hodějice, Hrušky u Brna,
Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice,
Nížkovice, Otnice, Šaratice, Vážany nad Litavou
a Zbýšov.
Údaje uvedené v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví (čísla parcel i výměry pozemků) po provedené obnově operátu se většinou liší od údajů,
které tam byly uvedeny před jeho obnovou. Proto
je nutné získat aktuální informace z listu vlastnictví
na Katastrálním úřadě ve Vyškově, a nebo si můžete tento informativní výtisk objednat a vyzvednout
na OÚ v Heršpicích. Výtisk si můžete objednat telefonicky a to na čísle 544 222 721, nebo elektronicky na adrese ouherspice@politavi.cz . Lhůta pro
podání daňového přiznání je do 30. dubna 2005.
Upozorňujeme poplatníky daně z nemovitostí,
kteří pronajímají zemědělské pozemky zemědělským firmám nebo soukromě hospodařícím rolníkům, kteří až dosud tyto pozemky za vlastníky půdy
zdaňovali daní z nemovitostí, že po novele zákona
o dani z nemovitosti s účinností od 1. 1. 2005 došlo
k zásadní změně.
V katastrálních územích kde v minulých letech
byla provedena tzv. obnova katastrálního operátu
musí tyto pozemky zdaňovat každý vlastník půdy.

Informace OÚ
•

•

Z důvodu blížící se rekonstrukce Obecního
úřadu a kulturně – společenského zařízení, nebude od měsíce května možné pořádat v KD
jakékoly akce.
Poplatky na rok 2005 (za psa 100,- Kč, stočné
50,- Kč za osobu a rok, na svoz odpadů 350,Kč za osobu a rok), poplatky za I. pol.na rok
2005 by měly být uhrazeny do konce března,
pokud jste tak dosud neučinily budete vyzvání
upomínkou.

•
•

•
•
•

•

•

•

V měsíci únoru proběhla na OÚ sbírka oblečení
a textilu pro Diakonii Broumov, všem kteří do
této sbírky přispěly, děkujeme.
Notářka JUDr. Blanka Lotreková oznamuje, že
má s účinností od 1.3. 2005 přestěhovaný úřad
pro naší obec na ulici Československé armády
1047 (naproti autobusovému nádraží), ve Slavkově u Brna.
Veřejné shromáždění občanů k oslavě ukončení
2. světové války se uskuteční dne 8. května
2005 od 10.00 do 12.00 hodin u Zlatého Jelena.
Od 1. dubna 2005 bude zahájeno ověřování
podpisů a listin přímo na obecním úřadě u sl.
Martiny Kavoňové.
Během rekonstrukce Obecního úřadu a kulturně-společenského zařízení vzniknou v prostorách tohoto objektu místnosti vhodné k podnikatelské činnosti. Zájemci mohou své žádosti
podávat do 30.11.2005.
Římskokatolická farnost ve Slavkově oznamuje,
že pojede autobus na velikonoční bohoslužby
do Slavkova: ve čtvrtek a v pátek vždy v 17.15
hod. a v sobotu v 18.30 z autobusové zastávky.
Od 2. dubna 2005 nabízí paní Helena Černohorská pro občany naší obce tyto služby: praní
prádla a chemické čištění oděvů. Bližší informace u paní Heleny Černohorské.
Z důvodu rekonstrukce bude provoz knihovny
pouze do 30.6.2005.

Šibřinky
Tělovýchovná jednota Heršpice uspořádala i letos
5. února 2005 šibřinkovou zábavu, hrála kapela Top
Trio. Fotografie z této akce můžete shlédnout na
internetových
stránkách
naší
obce
www.herspice.cz.
Zároveň patří velké díky všem, kteří tuto akci
sponzorovali: Obecní úřad Heršpice, TJ Heršpice,
Myslivecké sdružení Heršpice, Sbor dobrovolných
hasičů Heršpice, Kosmetika p. Plothová, Pálenice
Heršpice - Dostál Jan, Karlíček Miroslav, Jeřábek
František, Zemánek Rudolf,,Ševčík Jan,,Coufalová
Vladimíra, Samoobsluha Heršpice, Forman s. r. o.
Brno, sl. Kučerová Miluška, Cukrárna Heršpice pí.
Marcela Zieglerová, Navrátil Pavel - Autoopravna,
Rusín a spol s. r.o. - Maláč Roman, JM Demicarr
Slavkov, Šmerdová Alena, Trafika Heršpice - pí.
Simona Novotná, Kobský Antonín, Kadeřnictví
Heršpice - Palásková Iveta, Valníček Jiří, Horych
Martin a Radek, Mak - Tomáš Maláč, Hortvík Jaroslav, Sklenářství - Zdenek Dobeš, Kovošrot Slavkov - Dušan Svoboda, Pohostinství Heršpice Valík
Ivoš.
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Z dění v Heršpicích
Několika fotografiemi na tomto listě se pokoušíme
připomenout významné událostí, z nedávné doby.
Můžete si prohlédnout fotografie z besedy s důchodci, dětského karnevalu, Šibřinek, či rekonstrukce distribuční sítě NN a VO.
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Velikonoční
rozmlouvání
Není to tak dávno, co jsme byli ve škole poučováni,
že Velikonoce jsou svátky jara. Opravdu se slaví
neděli po prvním jarním úplňku, opravdu se příroda probouzí. I letos u nás slezl sníh a příroda se
začala probouzet. Pro přírodu je to probuzení ze
spánku. Pro přírodní národy je to každoroční klíčový moment.
My již myslíme jinak. Naše dějiny se rozvinuly
do přímky. Už to není každoroční cyklický běh
rokem, ale vnímáme čas jako dějiny, ve kterých se
staly děje podstatné i pro naši současnost. Velikonoce jsou pro nás opravdu „Velikou nocí“. Po této
velikonoční noci, po Kristovu vzkříšení, už nemůžeme s klidem říci, že Bůh nechal tento svět napospas zlobě, nenávisti, nespravedlnosti. Na první
pohled tomu tak bylo. Boží Syn, Ježíš Kristus byl
ukřižován. Prohrál svůj zápas s těmi, kteří nechtěli
slyšet, že jako lidé jsou také i oni plní viny za to, jak
svět vypadá a že i jim je zapotřebí odpuštění. Ježíš
z Nazareta skončil na kříži, potupnou smrtí vzpurníků, ba teroristů. Jenže pak přišla ona „veliká noc“,
noc, ve které Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých. Ukázalo
se, že nakonec láska a naděje nebyly poraženy, že
Boží Syn neskončil jako poraženec.
Jenže pohled mnohých skončil jen u Ježíše
z Nazareta na kříži. Pro ty všechny lidi je těžké najít
naději v nespravedlnosti světa. Život se pak často
jeví jako cesta odnikud nikam. To vše nám může
potvrzovat smrt, kterou by život prostě končil. Pak
by opravdu už zbývalo jen probouzení se jara jako
náznak nového počátku. Stejně tak by se opakoval
i koloběh dalších lidských generací v kruhu: zrození – narození nové generace – smrt. Stále znovu a znovu.
Je hezké vidět příchod jara, je nadějné vidět vyrůstat další generaci, je dobré si toho všeho vážit.
To obé se děje neustále. Bůh však prolomil toto
nám známé probouzení – či zmrtvýchvstání - jara
nebo další generace zmrtvýchvstáním svého Syna.
„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby
umřel, bude žít, “ řekl Ježíš. Už nejen další generace, už nejen probouzení přírody na jaře nám zajišťuje život. Věříme – a právě o Velikonocích si to
připomínáme, že to Bůh zaštiťuje hodnotu našeho
života. A i tam, kde se zdá, že vítězí bezpráví, násilí
a smrt, nám dává naději v Kristu.
Přeji Vám všem Velikonoce, ve kterých byste
získali i Vy naději, která sahá dále než k jaru nebo
narození další generace. Radostné Velikonoce!

Vaše Jarmila Řezníčková, farářka

Společenská kronika
Zemřeli
7. 1. Jiřina Kovářová č.p. 68
5. 3. Drahomíra Maláčová č.p. 36
Dožívají se
50 let
10. 1.
31. 1.
6. 3.
9. 3.
23. 4.

Marie Zástřešková
Emílie Vojtíšková
Marta Smékalová
Jaromír Maláč
Josef Jakubčík

55 let
28. 2. Růžena Oborná
60 let
18. 1.
9. 4.
29. 4.
29. 4.

Miroslav Pučálka
Radoslava Maláčová
Olga Zástřešková
Věra Jeřábková

65 let
2. 2.
4. 1.
10. 4.
16. 4.

Marie Maláčová
Zdeněk Dvořák
Ludmila Ludlová
Rostislav Maláč

70 let
24. 1. Hedvika Varhová
80 let
20. 3. Růžena Knéslová
85 let
19. 2. Božena Pézová
27. 3. Josefa Pilátová
Všechna data jsou uvedena se souhlasem občanů.

Dětský karneval
Tělovýchovná jednota Heršpice pod záštitou
Obecního úřadu v Heršpicích uspořádala v sobotu
19.2.2005 dětský karneval pro nejmenší. Byl zajištěn
bohatý doprovodný program, velká a malá tombola, ze které si každé dítko odneslo domů alespoň
balíček se sladkostmi. Zároveň děkujeme všem
sponzorům, kteří přispěli do tomboly a všem ostatním co pomáhali s přípravami.
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Slavení velikonočních svátků
– klíč k poznání Ježíše Krista
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16). To jsou slova, jenž pronesl Ježíš jednou v noci, když za ním
přišel Nikodém, člen židovské velerady, který byl
překvapen Ježíšovými zázraky a znameními.
Nikodém byl člověkem, který hledal Boha, toužil po spojení s ním a snažil se chápat Boží jednání.
Ježíše pokládal za učitele, který přišel od Boha, a
byl přesvědčen, že Bůh je s ním (Jan 3,2). Tato znalost o Ježíšovi mu však nestačila, a proto za ním
přišel, aby ho více poznal. Postava Nikodéma se
stává zvláště aktuální o velikonočních svátcích, jejichž středem je postava Ježíše Krista. A tak jako on
i my můžeme dojít hlubšího poznání Ježíšovy osoby, když budeme podobně jako on po tomto poznání toužit.
Kdo je Ježíš Kristus? Jaký je jeho význam? Co
bylo jeho posláním? Proč přišel na tento svět? Tomuto Nikodémovi, nechápavému a ustrašenému
farizeji, Ježíš vyprávěl svůj životní příběh. Příběh,
který nezačal v malém judském městečku Betlémě,
ale který má svůj počátek ve věčnosti u Boha (Jan
1,1). On je Božím Synem, který se stal Synem člověka, neboť jej Otec poslal s posláním, aby spasil
svět.
Jestli existuje něco, po čem touží každý dobrý
učitel, tak je to dlouhý život, ve kterém by mohl
nabýt velké moudrosti a mnohých zkušeností a ve
kterém by mohl uvést ve známost své učení co nejvíce lidem. Smrt byla vždycky tragédií pro velkého
učitele. Po tom, co Sokrates požil jed, jeho vyučování bylo jednou provždy přerušeno. Rovněž Budhovi byla smrt kamenem úrazu. Když Budha umíral, nepoukázal na sebe, ale na zákon, který sestavil.
A jakým učitelem byl Ježíš? Oč On se snažil? V
rozhovoru s Nikodémem sám sebe prohlásil za
Světlo světa (Jan 3,19). Avšak nejvíce ohromující
částí jeho vyučování bylo tvrzení, že nikdo zcela
nepochopí jeho učení, dokud bude na živu. Teprve
jeho smrt a vzkříšení zprostředkují plné chápání
jeho osoby s jeho učením. Žádný z učitelů na světě
nikdy nevyslovil, že by až násilná smrt objasnila
jejich učení. Ježíš učinil tedy své učení druhořadým
tím, že mohl říci, že jediný způsob, jakým může
přitáhnout lidi k sobě, nejsou jeho slova vyučování,
nýbrž jeho smrt na kříži: „Až vyvýšíte Syna člověka,
tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic
nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec“ (Jan
8,28). Teprve tehdy, až bude Ježíš zabit, lidé pozna-

jí, že mluvil pravdu. Ježíšova smrt tedy není koncem série proher, ale je slavným vítězstvím (srov.
Jan 16,33), je vrcholem jeho poslání na zemi. Tímto
se Ježíš zcela odlišuje od postav učitelů všech dob.
Jeho osoba a jeho smrt jsou srdcem i duší jeho
učení. Kříž je proto středem jeho života. Kříž se tak
stal znamením spásy, odpuštění a naděje pro člověka. V Ježíši Kristu ukřižovaném, kterého s velkou
rozhodností hlásal apoštol Pavel (1 Kor 2,2), se
v plnosti zjevila Boží láska k člověku. Toto je největší poselství, které bylo Bohem skrze Ježíše Krista adresováno člověku: Bůh je láska (1 Jan 4,8). Ježíš přišel na tento svět, aby nás učil tomuto poselství lásky a aby ho ve své osobě ztělesnil.
Každý člověk je volán k odpovědi na toto Ježíšovo učení. Není možné zůstat lhostejným. Ti, kdo
jeho slovo přijmou a uvěří v něj, Ježíš dává moc
stát se Božími dětmi (Jan 1,12). Toto poselství se
svým zaslíbením tak nenachází konkurenci v žádném jiném učení, a proto je možné tvrdit: „Hledáme-li jen jedno, totiž Boha, obdržíme s ním všechno“ (Hevenesi). Hledat Boha, svého Stvořitele a
Spasitele, poznávat ho, přibližovat se k němu a odpovídat na jeho volání je pozváním i úkolem pro
každého člověka.

Za římskokatolickou farnost
P. ThDr. Petr Mareček, farní vikář

Tříkrálová sbírka
Dne 8. ledna 2005 se v naší obci uskutečnila jež
pátá Tříkrálová sbírka. Je nejen tradicí naší země,
ale představuje také pravidelný zdroj podpory činnosti Charity. Hlavním posláním Tříkrálové sbírky
je upozornit na ty lidi kolem nás, kteří potřebují
pomoci. Chce nám přinést zkušenost, že upřímně
otevřené srdce a štědrá ruku přinášejí radost
a uspokojení i dárcům.
Občané naší vesnice věnovali příspěvek v celkové
hodnotě 13.999,50 Kč.
A jak budou získané prostředky využity?
• denní centrum pro lidi bez domova – materiál
pro pracovní terapie;
• podpora vzniku chráněných pracovišť – vybavení;
• podpora činnosti dobrovolníků – pojištění, materiál;
• řešení krizových situací problém mládeže vlivem
drog, alkoholu – zabezpečení terénního pracovníka a materiál pro volnočasové aktivity;
• pomoc při řešení neočekávaných událostí – živelné pohromy;
• podpora nových pracovišť pečovatelské služby.
Děkujeme, že pomáháte pomáhat.

Strana 8

Z historie naší obce
V tomto vydání vám předkládáme zápis z jednání
zastupitelstva z roku 1888, týkající se navátého sněhu.

Protokol

Sepsaný ve schůzi zastupitelstva obecního dne 15. února
1888 odbývané.
Přítomni: podepsaní
Předmětem jednání jest.
1. Představený obce, p. Jakub Maláč, oznamuje přítomným členům zastupitelstva obecního, že za příčinou sněhem zavátých cest potřebí jest sníh navátý
odstranili,
aby
cesty pro jízdu
volnými se staly.
Vyzývá tudíž přítomné, by se vyslovili, má-li navátý sníh vyházen býti z denního platu neb z
povinnosti a dále
na kterých místech.
2.
vzhledem
k důležitosti vykonávaní práce
usneseno ihned,
by
vyhazování
navátého sněhu stalo se obecní povinností. Zároveň však ustanoveno vzhledem k tomu, že mnozí
obecným pracím se vyhýbají a téměř vždy jen tytéž
osoby práce obecní vykonávají, že každý z občanů,
zvláště usedlých, jestliže se vyhazování navátého
sněhu nezúčastní
zaplatiti musí 50 kr.
pokuty ve prospěch
obecní pokladny a
sice
za každý den, dokud
vyhazování
sněhu potrvá.
3. pokud týče se
ustanovení na kterých místech má
navátý sníh vyházen býti, ponecháno ustanovení to,
ježto pro různosť náhledů nebylo lze shody docíliti,
dobrozdání ve věci té představenstvu obce.
Skončeno a podepsáno.

Studená kuchyně
Heršpičtí zahrádkáři uskutečnili v sobotu 26.2.2005
v přísálí kulturního domu ukázku pokrmů ze STUDENÉ KUCHYNĚ, kterou předvedla paní Věra
Cagášková. Posbírat nové nápady, recepty, potěšit
nejen zrak, ale i zbylé smysly přišlo více než dvacet
hospodyněk. Přikládáme pár zajímavých receptur.
Sýrová roláda (asi 20 ks)
380 g eidamu, ½ červené a oranžové papriky, lžička pažitky, 300 g lučiny, 2 tavené trojúhelníčky, 1 lžička sladké
smetany, sůl, pepř, sladká a pálivá paprika, hlávkový salát.
Sýr dáme do mikrotenového sáčku a do vařící vody,
až změkne vyválíme ho mezi 2 foliemi asi na 30 x
35 cm, namažeme pomazánkou a smotáme. Necháme ztuhnout do rána.
Roláda ze sušenek telka
1 balíček sušenek, 150 g eidamu, 3 tavené sýry, 150 g pomazánkového másla, 2 lžíce bílého jogurtu, 2 stroužky česneku, kousek červené papriky, 100 g mletých ořechů.
Ze surovin uděláme pomazánku, zahustíme polovinou strouhaného eidamu a polovinou ořechů. Sušenky potíráme pomazánkou a skládáme za sebe.
Necháme vychladit a zbytkem pomazánky potřeme
na povrchu a obalíme ve zbytku sýra a ořechů. Krájíme šikmo na řezy.
Šunkovo-toustová roláda
6 plátků bílého toustového chleba, 9 plátků – obdélníků
šunky, 3 plátky sýra. Krém na šunku: 200 g lučiny, 1 lžíce
zakysané smetany, 1 lžička pažitky, ml. paprika, sůl.
Krém na sýr: 100 g šunkové pěny, 100 g tavený sýr.
Z chleba odkrojíme okraje, na igelit rozprostřeme
mírně přes sebe 3 plátky šunky, vyšleháme krém na
šunku, částí potřeme a přimáčkneme toustový
chleba. Šunkovou pěnu vyšleháme se sýrem a polovinou potřeme chleba a na to tvrdý sýr, potřeme
sýrovým krémem a na to 3 plátky šunky, dále potřeme šunkovým krémem a na to poslední 3 plátky
šunky. Smotáme a necháme vychladit.

Velikonoce už jsou tady
a tak přejeme Vám všichni dohromady,
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věstí.

