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HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj zastupitelstva obce Heršpice
číslo 1/2009

Slovo starosty …
Příchod sluníčka a rozkvétání květin nás
přesvědčuje, že chladná zima je už zcela za
námi. A s vyhlídkou teplých dnů se neúprosně
blíží Velikonoce. Spolu s jarem se dostává do
Vašich domácností i první vydání zpravodaje
v letošním roce.
Je za námi čas, kdy jsme si přáli, aby ten nový
rok byl lepší nebo alespoň stejně tak dobrý.
A bude? V poslední době zaznívá slovo krize,
která vznikla někde za mořem, ze všech stran.
Dopady této krize ovlivňují rozpočty obcí.
Zastupitelstvo pro r. 2009 schválilo vyrovnaný
rozpočet ve výši 9,693 mil.Kč, kde prioritou je
pokračování výstavby infrastruktury v lokalitě
Nad Zahrady, rekonstrukce komunikace na
Nivkách a vymístění vysokotlaké plynové
regulační stanice.Tyto nákladné investiční
akce se mohou realizovat pouze za pomocí
dotací. Obec má podány žádosti o dotaci
v rozsahu cca 15 mil. korun. Zastupitelstvo ve
svém rozhodování samozřejmě nezapomnělo
na kulturní a společenskou činnost. V rozpočtu
počítá s podporou místních organizací a
občanských sdružení. Novinkou je bonus pro
organizaci, která uspořádá tradiční krojované
hody ve spolupráci s mládeží. Těšit se budeme
na první babské hody. Během roku vznikají
různé zákony, které mají vliv na chod obce,
zmíním „chodníkový zákon“. Největší
problém nevidím v navýšení výdajů, ale
v dalším nabourávání sousedských vztahů.
Poděkování patří všem, co pomáhají obci
celoročně udržovat veřejná prostranství. Je
nepřijatelné chování majitelů psů, kteří na
procházkách neuklízejí po svých „miláčcích“.
Víte, žádný zákon ani vyhláška nevyřeší
bezohlednost, lhostejnost, aroganci. Vůbec by
nám neuškodilo trochu pokory.
Důležitá je činnost dobrovolného svazku obcí

s názvem Ligary za účelem odkanalizování a
čistění odpadních vod. V současné době byla
vybrána firma, která bude administrovat celý
projekt včetně žádosti. Rozsah projektu se
předpokládá min. 150 mil. korun, a proto je
důležité být úspěšný v žádosti o podporu
z evropských fondů.
V informacích obecního úřadu je zmínka o
připravovaném místním vysílání v kabelovce.
Chtěl bych Vás touto cestou požádat o
spolupráci a o návrhy na logo našeho
vysílacího kanálu.
Každodenní život nezávisí jen na nás a
nepřináší nám jen hezké chvíle, proto je
důležité, když si umí lidé pomoci.
Začátkem roku se v naší obci uskutečnila již 9.
ročníku Tříkrálové sbírky a výše příspěvku
vložených do pokladniček je důkazem, že lidé
v Heršpicích umějí pomáhat.
Dobrým zjištěním je statistický údaj o nárůstu
obyvatel na 665. Kdyby se přihlásili všichni
občané, kteří bydlí v Heršpicích, nebyli
bychom daleko od sedmistovky. Přesto věřím,
že se Heršpice v r. 2020 přiblíží číslu 800
obyvatel.
Přejme si zdraví a sílu k provedení
vytyčených
cílů. Veselé a radostné
velikonoční svátky přeje
Jiří Ziegler
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Usnesení zastupitelstva obce č.17 ze
dne 11.3. 2009
Usnesení č. 17/01
Zastupitelstvo obce Heršpice bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Heršpice
za rok 2008
Usnesení č. 17/02
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č.7
Usnesení č. 17/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009; příjmy
dle položek a výdaje dle paragrafů
Usnesení č. 17/04
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje
výsledek inventarizace majetku k 31.12. 2008
Usnesení č. 17/05
Usnesení č. 17/05a
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje
závěrečný účet obce za r. 2008 bez výhrad
Usnesení č. 17/05b
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje účetní
závěrku k 31. 12. 2008 MŠ a ZŠ Heršpice,
okr. Vyškov, příspěvková organizace.
Usnesení č. 17/05c
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje plán
odpisů MŠ a ZŠ Heršpice, okr. Vyškov,
příspěvková organizace.
Usnesení č. 17/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o
provádění svozu a nakládání se směsným
komunálním odpadem ze dne 31.12.2001.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 17/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje
smlouvu
o
nakládání
s nebezpečnými a ostatními složkami
komunálního odpadu a elektrozařízením.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Usnesení č. 17/08
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje
nájemní smlouvu č. 1053/20052664/2005 o
nájmu zemědělských pozemků společnosti
Agria, a.s., Nížkovice č.p.74, Slavkov u Brna.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.

Usnesení č. 17/09
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí
dotace z integrovaného operačního programu
pro období 2007 – 2013 na typový projekt Czech POINT – upgrade Kontaktního místa.
V rámci tohoto programu zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí dotace na projekt Czech
POINT a ukládá starostovi Jiřímu Zieglerovi
k realizaci. Termín 31.3.2009
Usnesení č. 17/10
Usnesení č. 17/10a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemek parc.č. 181/1 Heršpice příp. NN Řihák a pověřuje starosty
obce Jiřího Zieglera k uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene shodující se
s obsahem Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 17/10b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemek parc.č.
1074/18 - Heršpice, přípojka NN T Borůvka
a pověřuje starosty obce Jiřího Zieglera
k uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene shodující se s obsahem Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 17/10c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemek parc.č.
1074/18 - Heršpice, přípojka NN T
Pavlušová a pověřuje starosty obce Jiřího
Zieglera k uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene shodující se s obsahem
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene.
Usnesení č. 17/11
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
zamítá žádost p. Jaroslava Mačenky, bytem
Heršpice 151, 684 01 Slavkov u Brna na
odprodej nebo pronájem pozemku ve
vlastnictví obce Heršpice v k.ú. Heršpice.
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Volby do Evropského parlamentu
5.6. – 6.6. 2009
První den voleb budou otevřeny volební
místnosti dne 5.6. 2009 od 14:00hod do
22:00hod.
Druhý den voleb budou otevřeny volební
místnosti od 8:00hod do 14:00hod.
Výsledky voleb budou známy až v neděli
7.6.2009.
Obálky používané při hlasování musí být
opatřeny kulatým razítkem, „Obecní úřad“.
Volební místnost bude v malé zasedačce
v prostorách obecního úřadu, a to z důvodu
dřívější rezervace pronajatých prostor
kulturního domu.
Občan jiného členského státu Evropské unie,
který chce hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu na území České
republiky, musí být veden v evidenci obyvatel
nejméně 45 dnů přede dnem voleb (tj.
22.04.2009). K žádosti musí být přiložena
kopie dokladu osvědčující zápis žadatele
v evidenci obyvatel a čestné prohlášení
žadatele, ve kterém uvádí svoji státní
příslušnost, místo pobytu, adresu volebního
obvodu, kde byl dosud pro volby do
Evropského parlamentu veden ve volební
evidenci a to, že bude hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu pouze na území
České republiky. Toto lze učinit nejpozději do
26.04.2009.
Hana Řezáčová

Nermuťte se a nestrachujte se
Představte si, že by vám blízký člověk řekl, že
v jeho soudní při zvítězí docela jistě bezpráví,
že bude určitě popraven, že na světě bude o
jeden případ víc, kdy lež a nenávist zase
budou slavit triumf. A přesto řekne: „Nemusíš
proto být smutný a neměj strach. Já do toho
půjdu i s tímto vědomím. Je to důležitý
případ, a protože v něm jde i o tebe, nemohu
ho přece nechat jen tak být.“
Představme si ještě, že nám to říká člověk
navýsost spravedlivý, který se po celý čas
zabývá jen tím, jak by druhým lidem pomohl.

Skončí-li justiční vraždou člověk jako on, jak
bychom se neměli bát o osud všech
spravedlivých a vůbec o budoucnost lidstva?
Jaký má potom smysl usilovat o lásku a
dobro?
Přesně takové fiasko si připomínají lidé na
celém světě na Velký pátek. Ježíš Kristus,
jehož smrt si ten den připomínáme, skončil na
popravišti jen kvůli nenávisti mnohých a po
rychlém, naprosto zmanipulovaném soudu.
Ježíš, když takový konec předvídá před svými
učedníky, zakončí tuto předpověď právě
takto: „Nermuťte se a nestrachujte“ (Jan
14,1). Může nás napadnout jen jedno: tak to
je děs! I ten, kterého křesťané nazývají Božím
Synem, vidí veškerou nespravedlnost a sám se
jí s rozmyslem vydává všanc, místo aby proti
ní rázně zakročil. Kam ten svět spěje!?
A to tato Ježíšova věta má ještě nelogičtější
pokračování: „Nermuťte se a nestrachujte.
Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ Kdo by se ale
nezachvěl, když si pomyslíme, že se na tu
spoustu nespravedlností, které se ve všech
dobách na světě dějí, může dívat i Bůh? A
nakonec do té nejnespravedlivější pasti nechá
chytit svého „vyslance“.
V každém procesu někdo zvítězí a ta druhá
strana je poražená. Někdy ale prohra
v soudním procesu může být morální i
faktickou výhrou nad zlem. To tehdy, když se
člověk obětuje kvůli přátelům nebo když
svou smrtí někoho dokonce zachrání.
„Důvěřujte tomu, že vás svou smrtí
zachráním,“ jakoby řekl Ježíš svou
předpovědí. Pokud aspoň trochu věříte
v Boha, kterému o nás lidi jde, věřte, že to co
se stalo o Velikonocích před necelými dvěma
tisíci lety, nebylo jen morálním vítězstvím.
To, že byl Kristus ukřižován, není jen
ukázkou lidské zvůle a prohnilého soudnictví,
ale je vlastně vítězstvím nad zlem. Nu, je to
trochu zvláštní vítězství. Ale my tento styl
také někdy používáme. Když např.
neoplácíme pár fackami políček, který jsme
neprávem dostali, ale řekneme překvapenému
zuřivci: „Tak si posluž ještě, chceš-li.“ A
nastavíme druhou tvář.
Bůh tento styl boje sám proti zlu použil právě
smrtí svého Syna Ježíše. Víc k tomu říct
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nemůžeme. Jde jen o volbu stylu a víru, že
tento divný styl boje vítězí. Bůh k tomu po
třech dnech nakonec připojil potvrzení:
Vzkřísil Ježíše, dal mu vstát z hrobu, dal mu
takto zvítězit nejen nad zlem, ale i nad smrtí.
Tak o tom jsou také Velikonoce.

vzplanout víře v Boha. Je možné si přát, aby
slavení letošních velikonočních svátků nás
přivedlo k rozhodné a osobní víře
v dobrotivého a milujícího Boha, který
vzkříšením svého Syna, Ježíše Krista, nabízí
každému člověku dar věčného života.

Jarmila Řezníčková, farářka

P. Doc. Petr Mareček, farní vikář

Velikonoce – nejdůležitější
křesťanská slavnost
O Velikonocích si církev připomíná
historickou událost smrti a vzkříšení Ježíše
z Nazareta,
která
nastala
s největší
pravděpodobností v roce 30 našeho letopočtu.
Ježíšova smrt a vzkříšení jsou nejen hlavními
tématy kázání církve, ale tvoří rovněž ústřední
obsah křesťanského vyznání víry. Tuto
skutečnost dosvědčuje již apoštol Pavel kolem
roku 55 ve svém Prvním listu Korinťanům,
kde cituje zřejmě nejstarší křesťanské vyznání
víry: „Předal jsem vám především to, co jsem
sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy
ve shodě s Písmem, že byl pohřben a že byl
vzkříšen třetího dne ve shodě s Písmem a že se
ukázal Petrovi a pak Dvanácti“ (1 Kor 15,35). Toto vyznání víry zde Pavel představuje
jako nejdůležitější obsah evangelia, které sám
přijal a které rovněž předal dále. Nový zákon
by neexistoval bez víry v Ježíšovo vzkříšení
z mrtvých. Kdyby Ježíš zůstal v hrobě,
objevilo by se možná několik humanistů, kteří
by si vzpomněli na dobrého člověka
z Nazareta, existovalo by snad pár filosofů,
které by získala Ježíšova moudrost, našlo by
se patrně několik historiků, kteří by popsali
Ježíše jako zajímavého člověka. Nikdy by
však neexistovala víra ve Vykupitele, naděje
na věčný život skrze Toho, který byl
ukřižován na kříži. Víra v Ježíšovo vzkříšení
ale nespadla z nebe. Bůh ji učedníkům
nevnutil. Oni se museli ještě jednou znovu
svobodně rozhodnout pro Ježíše. K víře však
nedospěli skrze vlastní úvahy. Proti všem
očekáváním učinili zkušenost, že Ježíš, který
byl ponížen, který zemřel potupnou smrtí na
kříži, je vyvýšen na pravici Boží. Ten, který
byl odsouzen jako rouhač, dal znovu

„Lidové misie 2009“ ve Slavkově
Co to jsou Lidové misie? Velmi krátce by se
dalo říci: obnova víry ve farnosti skrze službu
misionářů – kněží a katechetů z jiných
farností, povzbuzení věřících a zvěstování
hledajícím.
Lidové misie jsou důležitým obdobím v
životě každé farnosti, ve které se konají. Jsou
velkou obnovou, kdy můžeme zakusit
jedinečným způsobem Boží lásku, přítomnost
a milosrdenství. Mnozí lidé po dobrém prožití
lidových misií naberou „nový dech" a sílu
správně žít. Je to příležitost získat nový vztah
k Eucharistii, svátosti smíření, k nedělnímu
prožití mše svaté, sílu k odpuštění, nové
občerstvení v našich mezilidských vztazích.
Znovu se rozhodnout pro řád v osobním
životě, získat orientaci v současných
problémech společnosti a inspiraci pro
rodinný život. Zaměření bude všeobecné, ale
také pro skupiny - děti, mládež, manžele a
seniory.
Aby misie mohly přinést svůj užitek, je třeba
se na ně dobře připravit. Nejsou příležitostí
jen pro lidi, kteří chodí do kostela, pozvání
platí pro všechny. Každý v sobě může
probudit dobro.
Když začal kázat Jan Křtitel, uslyšeli lidé
Boží slovo novým způsobem. Aby ho
uslyšeli, museli také vyjít za Janem na poušť.
Pokud chceme uslyšet od Boha něco nového,
je třeba to očekávat a dát k tomu zvláštní čas
a prostor. Tím je konkrétně období lidových
misií.
Čeká nás období několikaměsíční přípravy na
misie v rámci roku svatého Pavla, apoštola
národů. On napsal do Korintu: „Všecko ať
slouží k společnému růstu" (1 Kor, 14,26).
Záleží na nás, jak vezmeme tuto událost
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vážně a za svou. Tím získáme každý pro sebe,
ale i pro druhé, kteří mohou hodně přijmout.
Věřím, že si všichni přejeme duchovní růst
naší farnosti a že se za to budeme modlit.
Lidové misie prožijeme ve slavkovské
farnosti, kam patří i Heršpice, v říjnu 2009.
Za římskokatolickou farnost P. Mgr.
Milan Vavro, římskokatolický farář

Polepšení nebo pohoršení?
Sledujeme – li média, většina informací se
týká zpráv, že se něco zhoršilo, zdražilo,
vyhrotilo. Otevírá se nám velmi závažné pole
k zamyšlení. V mnoha oblastech se hovoří o
zhoršující se tendenci. Někdy slyšíme otázku,
jak mohou být lidé tak zlí, kde se v nich to zlo
bere. Zvláště to říká ten, kterému někdo něco
ukradl, způsobil škodu nebo ublížil. Mnohé
špatné jednání nás lidí ovlivňuje ty druhé.
Mluvíme zde o následku pohoršení. Co
vlastně to pohoršení je? Je to opak polepšení.
Člověk může dobrými cestami uvádět sebe i
druhé k dobru, tedy k Bohu. Děje se tak
příkladem života a víry, láskou a ochotou
dělat dobro pro druhé. Tak jako dobro plodí
dobro, můžeme říci naopak, že zlo strhuje ke
zlu - jak člověka, tak i druhé, kteří jsou v jeho
vlivu. Kdo pohoršuje, stává se pokušitelem
druhého ke zlému jednání. A jak se v někom
zlo objeví? Příčin může být mnoho, často je to
následek neodpuštění, zranění jednáním
druhého člověka nebo vlivem špatného
prostředí. Kristus se zastává zvlášť slabých,
kteří jsou tomuto zlému vlivu pohoršení
vystaveni: „Kdo jedno z těchto nepatrných
dětí, kteří ve mne věří, svede k hříchu, pro
toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk
mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do
moře.“ (Mt 18,16) Pohoršení má zvlášť
velkou závažnost, když je dávají ti, kteří mají
poslání učit a vychovávat druhé. Rodiče svým
chováním, vystupováním a způsobem života
vtiskují dětem do života to hlavní, podle čeho
budou ony samy žít, až dospějí. Děti citlivě
vnímají chování a postoje svých rodičů. Zde
mohou rodiče své děti polepšit nebo pohoršit.
Další prostředí, kde děti přejímají způsob

života jsou spolužáci ve škole. Stává se, že to
dobré, k čemu je rodiče vedou, zkazí v dětech
špatným příkladem spolužáci. Když vidíme
stav našeho národa, kde se hroutí více než
polovina rodin, když sledujeme, jak ve
společnosti mizí věrnost na úkor nezávazných
vztahů, kde pod pojmem láska se chápe i
cizoložství a nevěra, když se oblast sexuality
stává středem pozornosti a zneužívá se
k zábavě a hře, kde se šíří nepoctivost a
nečestné jednání, tam toto zlo ovlivňuje děti a
mládež tak, že je poznamenává, zraňuje a činí
neschopnými žít hluboké a trvalé životní
vztahy. Náš Pán říká, že v tomto světě „není
možné, aby nepřicházela pohoršení, ale běda
tomu, od koho pocházejí“. Je to výzva našemu
svědomí a sebeovládání, kterým můžeme
hodně změnit své okolí. Nemůžeme se
vymlouvat na to, že je špatná doba, když
atmosféru naší doby vytváříme my, kteří v ní
žijeme. Na závěr si připomeňme slova
apoštola Pavla, od jehož narození letos
uplynulo 2000 let: „Nebuďte pohoršením …
já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám
svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch
mnohých, aby byli spaseni. Jednejte podle
mého příkladu, jako já jednám podle příkladu
Kristova.“ (1 Kor 10,32 – 11,1)
P. Mgr. Milan Vavro

2009

Motto: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u
nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Od občanů v Heršpicích vybrali koledníci
v letošním roce příspěvek ve výši 16 120 Kč
Ještě jednou děkujeme všem, kteří do této
tříkrálové sbírky přispěli.
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Činnost místní organizace ČSCH
Místní organizace ČSCH je malou organizací,
má jen 10 starších členů a dva mladí
chovatelé, ale je to spolek, který se aktivně
účastní společenského života v obci. Má ve
svých řadách úspěšné chovatele, zvláště pan
Zdeněk Dobeš má velké zásluhy nejen o
chovatelské výsledky, ale i o osvětovou
činnost. Organizace se zúčastnila 2 národních
a tří okresních výstav. Pan Dobeš zde získal 7
ocenění.V okresních soutěžích
se dva
chovatelé umístili na druhém a šestém místě.
Podobně jako dříve při obecních akcích i v
loňském roce zorganizoval se
členy
organizace propagační výstavku při otevření
obecní zahrady budované mateřským centrem
Ententyky. Místní organizace vystavila pro
potěchu a poučení dětí na 20 králíků a v pěti
voliérách drůběž a holuby. V březnu letošního
roku uspořádala organizace ve spolupráci s
okresním výborem ČSCH chovatelský
večírek pro chovatele z celého okresu
Vyškov. V místním sále se bavilo skoro 200
chovatelů a jejich rodinných příslušníků.
Všemi bylo kladně hodnoceno zabezpečení a
organizace zábavy, bohatá tombola a
příjemné prostředí. Místní organizace tento
večírek v Heršpicích pořádala již po třetí.

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitel MŠ a ZŠ Heršpice v Heršpicích
oznamuje rodičům, že ve dnech 4.5 - 5.5.2009
proběhne v MŠ a ZŠ Heršpice zápis dětí do
mateřské školy na školní rok 2009/2010.
Rodiče mohou přicházet v době 10:00 - 15:30
S sebou rodný list dítěte a potvrzení
lékaře(pediatra), že dítě je zdravé a řádně
očkované.
Ředitel MŠ a ZŠ Heršpice v Heršpicích
zveřejňuje upřesněná kritéria, podle kterých
bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy
počet žádostí podaných zákonnými zástupci
dětí o přijetí do MŠ a ZŠ Heršpice v
Heršpicích na školní rok 2009/2010 překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu.

Do mateřské školy jsou děti přijímány na
základě těchto kritérií:















státní občanství ČR nebo států EU
děti k docházce v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky
(včetně dětí s odkladem školní
docházky), dle potvrzení pediatra jsou
zdravé a řádně očkované s bydlištěm
v Heršpicích
děti zpravidla ve věku od 3 let (od
nejstarších přihlášených), jejichž
rodiče jsou zaměstnaní a dle potvrzení
pediatra jsou zdravé a řádně očkované
s bydlištěm v Heršpicích
děti k pravidelné celodenní docházce,
které jsou dle potvrzení pediatra
zdravé a řádně očkované, s bydlištěm
v Heršpicích, dovršily věku 4 let a
zákonný zástupce je veden na úřadu
práce
děti (od nejstarších přihlášených) k
pravidelné celodenní docházce, které
jsou dle potvrzení pediatra zdravé a
řádně očkované s bydlištěm v
Heršpicích (např. matka je na další
MD)
děti starší tří let k pravidelné
celodenní docházce, jejichž rodiče
jsou zaměstnaní v Heršpicích a dle
potvrzení pediatra jsou zdravé a řádně
očkované bez bydliště v Heršpicích
děti k pravidelné docházce na 4
hodiny denně, které jsou dle pediatra
zdravé, řádně očkované s bydlištěm v
Heršpicích (matky pobírají rodičovský
příplatek a ještě jsou zaměstnané)
děti k pravidelné docházce na 4
hodiny denně, které jsou dle pediatra
zdravé, řádně očkované s bydlištěm v
Heršpicích (matky pobírají rodičovský
příplatek)
Mgr. Bohdan Slanina, ředitel školy
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Informace Obecního úřadu
Poplatky na rok 2009:
 odpady na rok a osobu 440 Kč
 poplatek za psa 100 Kč
 příspěvek na provoz kanalizace na rok
a osobu 50 Kč
 poplatek za kabelovou televizi 315 Kč
za čtvrtletí
Byla rozšířena programová nabídka kabelové
televize o programy:
 Barrandov S20-294,25 MHz
 Nova Cinema S20-294,25 MHz
 místní vysílání Heršpice S9-161,25
MHz
Sbírka – Charita Broumov:
ošacení, ručníky, deky, povlečení, boty,
hračky v týdnu od 8.6. do 12.6.
Termín svozu bude upřesněn. Je nutné, aby
věci byly řádně zabaleny.
Statistické údaje k 1.1.2009:
Heršpice-665 obyvatel
 přihlášení 21
 narození 8
 odhlášení 16
 úmrtí 6
Občané mohou využít svozu nebezpečného
odpadu a elektrozařízení 11.4.2009 od
8:00hod do 8:30 před budovou Obecního
úřadu. Sběr není určen pro odpad vznikající
z podnikatelské činnosti.

Tělovýchovná jednota Heršpice, o.s.
V měsíci února proběhla v naší TJ valná
hromada, které se účastnilo 60% členů.
Přítomen byl i starosta obce p. Ziegler Jiří. Na
této valné hromadě byl zvolen nový předseda
oddílu kopané p. Vylam Lubomír, který
nahradil p. Kobského Antonína, ten
z pracovních důvodů tuto funkci nemohl
zastávat. Za dosavadní vykonanou činnost mu
výbor TJ děkuje. Dále byl ustanoven celý
výbor ČASPV – ženy s novou předsedkyní p.

Zourkovou Jarmilou.
Zahájení fotbalové sezony jaro 2009
vítězstvím Ne 5.4.09 Heršpice : VážanyB 2:0
(1:0) brankami Obenraucha Davida a
Štěpánka Lubomíra ml.
Další domácí zápasy:
19.4.09 16:00 Heršpice : OtniceB
3.5.09 16:30 Heršpice : SlavkovB
17.5.09 16:30 Heršpice : ZbýšovB
31.5.09 16:30 Heršpice : KobeřiceB
Tímto zveme všechny místní fandy,
občerstvení zajištěno. Dne 25.4.09 proběhne
kulturní akce, kterou pořádají naše ženy
“Pálení čarodějnic” opět jsou všichni zváni.
Sportovní akce po upřesnění zveřejníme
příště.
Za TJ výbor oddílu kopané

Babské hody
V Heršpicích se uskuteční první babské hody,
a to v sobotu 30. května 2009. Stárky již pilně
nacvičují, co Vám všechno předvedou.
Budeme všechny „ baby“ rády, když nás
půjde co nejvíce, proto i Vy, které ještě nejste
rozhodnuté, se určitě přidejte. Hrát bude
kapela Úsviťanka z Blažovic a právě v sobotu
30. května se na všechny budeme těšit již v 15
hod. na návsi, kde nám bude předáno babské
právo. Pak vyjdeme i s koňským povozem po
celé obci . Poté se vrátíme na náves a
zatančíme Vám připravenou moravskou
besedu. Na večerní zábavě Vás nemine teplý
guláš, sladkosti a bohatá tombola. Na závěr
jsme si připravily malé překvapení. Do krojů
mohou být oblečeny i malé děti, které s námi
půjdou v průvodu. Osobně Vás přijdeme
pozvat v neděli 24. května od 18 hod..
MC Ententyky
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Zprávy z MC Ententyky
Předsedkyně sdružení Iveta Zástřešková
uspěla 06/02/09 s prezentací obnova obecní
zahrady v Praze a projekt “Obecní zahrada v
Heršpicích” získal ocenění nejlepší projekt
roku 2008.
20. února 2009 proběhlo slavnostní předání
vítězného šeku, a to u nás v obci Heršpice.
Na slavnostní předání bylo pozváno celkem
75 hostů, pro které bylo připraveno
občerstvení a muzika, veškeré náklady
spojené s tímto dnem byly hrazeny Nadací
České spořitelny, která hostila pozvané hosty.
Získané peníze musí MC investovat do
projektu obecní zahrady, a to celých 100%
daru.

za jednotlivá představení.
Program: 17. května 2009 – divadlo Koráb,
Bohatýrská pohádka a 21. června 2009 –
divadlo Koráb, Bajaja.

Dětský den letos oslavíme o něco dříve, a to
23. května 2009, pro děti bude připravena
pohádka, soutěže, tombola a další zajímavé
aktivity. Celým programem budou provázet
dva klauni. Na místě bude možné zakoupit
občerstvení, grilované klobásy a další
laskominy.
V pondělí probíhá velmi úspěšné cvičení s
dětmi pod vedením paní Aleny Jeřábkové.
Děti mají své průkazky, do kterých sbírají
samolepky a na konci je vždy čeká ještě
nějaké další překvapení. Začátek je v 16:30 a
hodina trvá 45 minut. S sebou přezůvky a pití.

Od poloviny února probíhá zdravotní
cvičení, které je velmi oblíbené a zajímavé.
Pokud máte ještě stále někdo zájem a
nepřihlásili jste se, můžete nás kontaktovat.
Cvičí se každé úterý od 19:00 hod.Rozhodli
jsme se i v prvním pololetí letošního oku
pokračovat s divadleními představeními pro
děti. Pokud budeme i nadále pokračovat, a to
po letních prázdninách, ukáže zejména
návštěvnost a zájem o tuto činnost. Vstupné z
divadla musí uhradit stanovenou cenu herců
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ČSZ Heršpice

Pomník padlých v I. a II. sv. válce

Naše organizace má 26 členů, převážně žen.
Jsme rádi, že v poslední době dochází ke
spolupráci více organizace a naše činnost je
více vidět.
Bylo:
20.února: pomoc při výzdobě sálu pro
slavnostní předání šeku za projekt obecní
zahrady pro MC ENTENTYKY.
21.února: slavnostní členská schůze
14.března: výzdoba sálu pro chovatelský svaz,
který se konal v Heršpicích v rámci celého
okresu.
29.března: první velikonoční jarmark
s pomocí MC ENTENTYKY, kde nám děti ze
školy připravili jarní písně a říkanky.
Návštěvníci mohli obdivovat výrobu kraslic
ze slámy a vyškrabované kraslice, pletené
velikonoční pomlázky, děti si mohly
vyzkoušet malování na vajíčka a obarvování
vajec. Připraveno bylo i bohaté občerstvení.
Bude:
Jarní zájezd 2.května 2009 v sobotu na Floria
Věžky a do zahradnictví TONJA v Uherském
Hradišti. Odjezd v 7:15 hod z autobusové
zastávky. Předpokládaná cena zájezdu 180Kč.
Zájemci se mohou hlásit u p. Radky
Maláčové nebo na mobil 731 801 455.
V případě zájmu možno uspořádat zájezd na
letní a podzimní Floru Olomouc. Od poloviny
září bude opět v provozu Moštárna. Přejeme
všem občanům krásné velikonoční svátky,
mnoho pěstitelských úspěchů a dobrou úrodu.
Všechno co zasadíte ať ve zdraví sklidíte.
Heršpičtí zahrádkáři

Osvobození
Dne 28. dubna si připomeneme 64. výročí
osvobození
obce
Heršpice
sovětskou
armádou.
Položením věnce u pomníku padlých v první
a druhé světové válce a položením kytice u
pomníku sovětských letců uctíme památku
obětí druhé světové války.

Pomník padlých sovětských letců
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Jalový dvůr
S příchodem jara se Jalový dvůr probouzí ze zimního spánku do krásné kvetoucí a vonící
přírody.Touto dobou se těšíme na nové přírůstky. Již jsme na svět přivítali oslíka Benedikta,
lipicánu Anežku, čínská prasátka a první ovečky. Další přírůstky čekáme každým dnem.
Občané z blízkého okolí využívají krásného prostředí k vycházkám s dětmi, sportovci se
zastaví, když projíždějí na kolech po značených cyklostezkách. Srazy zde pořádají i milovníci koní.
K posezení s přáteli láká hospůdka U Hříbka. Všichni jste vítáni.
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Obecní rybník Heršpice
V loňském roce byla provedena rekonstrukce rybníka s vytvořením mokřadu s tůněmi pro
zlepšení podmínek obojživelníků. Každou rozsáhlou investiční akci provází různá problematika,
což je běžné. Chtěl bych upozornit na nenechavce, který nám odcizil dvakrát informační panel
umístěný na břehu rybníka. Poprvé před kontrolou ze Státního fondu životního prostředí a po druhé
hned po slavnostním ukončení. Informační panel je jedno z hodnocených kritérií a chybějící panel
znamená porušení zásad čerpání podpory. Místo panelu jsme doložili protokol od policie ČR, a tak
obci nehrozí sankce. Na břehu a hrázi rybníka jsou umístěny lavičky pro všechny co přijdou
odpočívat. Při náhodné kontrole hladiny napouštěného rybníka bylo zjištěno, že lavičky jsou
uvolněny a připraveny na demontáž. Kam až tento nenechavec zajde? Je potřeba se dívat kolem
sebe a nebýt lhostejný.
Určitě si nenecháme od tohoto nenechavce pokazit radost z pohledu na hladinu, kde vzniká
nový život. Budeme rádi, když nám pomůžete, aby toto vodní dílo bylo rájem nejen obojživelníků.
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Společenská kronika
Dožívají se
60 let
Karlíček Miroslav
65 let
Ručová Věra
70 let
Marková Marie
Marek Stanislav
Obrdlíková Dana
75 let
Skřivánková Dana
Červinka Vojtěch
80 let
Burianová Anna
85 let
Zelená Marie

Všem jubilantům blahopřejeme.

VESELÉ VELIKONOCE PLNÉ JARNÍ
POHODY, DOBRÉ NÁLADY, NÁDHERNOU
POMLÁZKU A VELKOU TĚŢKOU
NADÍLKU VÁM VŠEM PŘEJÍ
ZASTUPITELÉ A ZAMĚSTNANCI
OBECNÍHO ÚŘADU.

