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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
hned na úvod bych
Vám chtěl dodatečně
popřát vše dobré v novém roce.
Po šestnácti letech
došlo ke změně ve vedení naší obce. Touto
cestou bych chtěl poděkovat panu Jiřímu Zieglerovi za odvedenou práci pro obec.
Současně s tím děkuji i paní Kosařové
a paní Capitové za podporu v prvních dnech.
Velmi si toho vážím. Důležitým článkem
v týmu je i místostarostka Jana Ševčíková,
která stojí za všemi kulturními akcemi konce
roku. Mně tím zůstalo více prostoru na přebírání agendy a všeho s tím spojeného.
Prvním úkolem v nové funkci byla stabilizace obecních zaměstnanců. Pro obec začal
pracovat jeden stálý zaměstnanec a k němu
se přidávají další brigádníci na sezónní práce. Postupně pracují na úpravách obecních
pozemků a staveb.
Ke konci roku zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet pro rok 2019.

Zasněžené Heršpice

V rozpočtu jsme vyčlenili peníze například
na nákup obecní techniky; potřebný je nový
malotraktor. Rozhodli jsme se zachovat
i provoz pečovatelské služby, v rozpočtu s ní
počítáme i přes to, že v současné době není
obyvateli využívána. Největší částku jsme
vyčlenili na nákup domu č. 43. Tento dům
sousedí s obecním úřadem a jeho odkupu se
věnovalo již minulé zastupitelstvo. Jednání
s majitelem domu ale nevyšla a z koupě nemovitosti sešlo.
Co se týká obecních budov, máme v majetku obce starou „Pastóšku“ za zahradou
základní školy. Tato stavba je v dezolátním
stavu a pozemek pod ní bychom mohli využít
k rozšíření školní zahrady a k výstavbě nové
mateřské školy. Rozšíření kapacity mateřské
školy je aktuálním tématem. V současnosti
si obec nechává zpracovávat studii na novou budovu v zahradě školy. Připravujeme
společné setkání, na němž chceme občany
seznámit s výsledky studie. Víme, že celý
projekt zabere hodně času, a proto nechceme
nic podcenit. S výstavbou nové budovy mateřské školy úzce souvisí rozšíření základní
školy o pátý ročník. V novém projektu počí-

táme i s rekonstrukcí stávající budovy školy,
s rozšířením kapacity školní kuchyně, modernizací tříd a celkového stavu budovy.
To všechno souvisí s celkovým rozvojem
obce. Připravujeme kompletní studii úprav
návsi i obce. Tato studie nám mimo jiné ukáže, jak využít budovy v majetku obce, které
zde stojí – dům č. 32 u zastávky a dům č. 3
– Hejtmánkovo s přilehlou zahradou. Opět
budeme o všem informovat i Vás, občany.
Pokročit musíme i s dobudováním infrastruktury na ulici Široká. Nejprve je nutné
dokončit přeložku stávajícího vodovodního
řádu, vybudovat kanalizaci na dešťovou
vodu a nový vodovod pro domy v horní části
ulice z důvodu nízkého tlaku tekoucí vody.
V tuto chvíli hledáme dotaci, která by nám
umožnila spolufinancovat tuto akci.
Témat, o kterých bych chtěl psát, je
spousta. Vyzdvihl jsem ta nejaktuálnější.
Proto navštěvujte obecní zastupitelstva, kde
Vás můžeme informovat o aktuálním dění,
plánech a novinkách. Budeme rádi za věcné
podněty, které mi můžete zasílat na adresu
starosta@herspice.cz.
Karel Knesl, starosta
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Tříkrálová sbírka 2019
V naší obci probíhá Tříkrálová sbírka
od roku 2003. V prvním roce bylo vykoledováno 11. 562,10 Kč. Sbírka byla každoročně
o něco vyšší. V letošním roce byla již ve výši
28. 686 Kč. Koledovalo pět skupinek, sedmnáct dětí pod vedením dospělého vedoucího a několika maminek. Zahájení sbírky
se uskutečnilo v římskokatolickém kostele.
Pan farář Milan Vavro dětem vysvětlil, proč
a pro koho se sbírka koná, a všem koledníkům udělil požehnání. Společně jsme se vyfotili a vydali se na cestu. Koledování trvalo
asi dvě a půl hodiny, na závěr jsme se sešli
v kulturním domě, kde bylo pro nás připraveno občerstvení, za které koledníci děkují.
A ještě něco z informací Oblastní charity
Hodonín. (je použit text letáčku charity).
Oblastní charita Hodonín vznikla 1. listopadu 1992, jako dobrovolná aktivita lidí,
kteří chtějí pomáhat bližnímu v nouzi, a to
bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti a náboženství.
Oblastní charita Hodonín je již od roku
2001 zapojena do projektu veřejné Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita
Česká republika. Tříkrálová sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území
České republiky, na pomoc lidem v nouzi
u nás i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka 2019 bude použita na:

• Pomoc rodinám, které se ocitnou v krizové situaci.
• Částečné dofinancování nákupu automobilu pro charitní pečovatelské služby
• Podporu jednotlivých služeb Oblastní
charity Hodonín
• Provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně
v rumunském Banátu.
• Náklady spojené s přípravou přestavby
Domova pro matky s dětmi

• Pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných
katastrof u nás i v zahraničí
• Potřebné vybavení týmu mimořádné pomoci.

Tříkrálová sbírka 2018

Celkový výtěžek uplynulé Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Hodonín činil 3 064 925 Kč.

Peníze z uplynulé sbírky byly využity na:

• Příspěvek na pořízení hydraulické plošiny
pro tělesně postiženou osobu
• Projekty Oblastní charity Hodonín
• Zakoupení kompenzačních pomůcek
• Pomoc rodinám v nouzi (např. vybavení
dětí do školy, jídlo...)
• Podporu dobrovolnického centra OCH
Hodonín + Týmu mimořádných událostí
(Krizový dobrovolný tým)
• Sociální projekt v Moldávii
• Provoz zubní ambulance, kterou jsme zřídili ve Svaté Heleně v rumunském Banátu.
• Podporu Pečovatelské služby v českých
vesnicích rumunského Banátu.
O účelném rozdělení výtěžku sbírky
na jednotlivé konkrétní záměry bude rozhodovat tříkrálová komise na základě předložených projektů. Aktuální informace
o čerpání sbírky naleznete na webu www.
brno.charita.cz. Oblastní charita Hodonín
tímto děkuje všem, kteří v období od 2. 1.
do 15. 1. 2019 jakýmkoliv způsobem zapojí
do Tříkrálové sbírky. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným
a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálních a zdravotních služeb v našem regionu.
Za koledníky místní asistent

Akce a aktivity
v Heršpicích
17. 2.

Dětský maškarní ples

2. 3.

Ostatkový průvod

6. 4.

Ukliďme si Heršpice

1. 6.

Velký dětský den

19. 6. 	T-mobile olympijský běh Jalový dvůr

Poděkování
za spolupráci
Děkujeme manželům Mihálovým za pomoc při odchytu toulavého psa.

Nakládání s odpady
Rozmáhá se nám tady takový nešvar. Proto připomínáme:
Modrá barva = papír
Žlutá barva = plast

Miroslav Zavadil

Informace z úřadu
Pokud máte zájem o zasílání aktuálních
informací z obecního úřadu, přihlaste se na
webových stránkách obce www.herspice.cz.

Tříkráloví koledníci
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Obecní úřad
Provozní doba úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

7.30–12.00 h.
7.30–12.00 h.
7.30–12.00 h.
7.30–12.00 h.

12.30–17.00 h.
12.30–14.00 h.
12.30–19.00 h.
12.30–14.30 h.

Kontaktní osoby

Starosta: p. Karel Knesl
Telefon: +420 724 744 038
E-mail: starosta@herspice.cz
Místostarostka: Mgr. Jana Ševčíková
Telefon: + 420 774 855 229
Kancelář OÚ: Helena Kosařová, Martina
Capitová +420 544 222 721
E-mail: ouherspice@politavi.cz

Poplatky
pro rok 2019
Komunální odpady
(cena za 1 osobu)............................. 490 Kč

Centrum Ententyky
Centrum Ententyky, z.s.
se svojí činností snaží podporovat mladé rodiny žijící
v obci Heršpice prostřednictvím realizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče. Naším hlavním cílem je,
aby se místní děti navzájem
poznaly, i když spolu třeba zrovna nechodí
do školy či školky, a vytvářely si vztah k místu, kde žijí, k jeho kultuře a tradicím. Tradice
k venkovu neodmyslitelně patří, jsou jeho
specifikem a posilují sounáležitost obyvatel
k místu, v němž žijí. Proto jsme v loňském
roce zahájili činnost folklórního kroužku,
přičemž se nám díky Jihomoravskému kraji
a ČEPS, a.s. podařilo získat finanční prostředky na nákup krojů pro děti. Kromě aktivit pro děti jako jsou výuka angličtiny, hra
na flétnu a šachový a elektrotechnický kroužek se v Centru zaměřujeme i na neformální
vzdělávání nejmenších s prvky montessori
a aktivity pro dospělé – jóga nebo efektivní

cvičení. Pro život a rozvoj
obce jsou spolkové aktivity
velmi důležité. Přispívají
k posilování komunitních
vazeb a budování společné
identity a jsou důležitým
předpokladem pro zachování kvality života na venkově.
Z toho důvodu se Centrum zaměřuje i na pořádání kulturních a společenských akcí – ples,
divadelní představení pro děti nebo nově
chystáme diaprojektorové promítání pohádek
doprovázené čteným textem. Do budoucna
bychom se také rádi díky spolupráci s Nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci zaměřili
na podporu proseniorských aktivit. Nic z toho
bychom však nemohli realizovat bez podpory
dobrovolníků, kterým bych chtěla za celý tým
Centra Ententyky, z.s. poděkovat. Stejně tak
patří velký dík všem, kteří se našich akcí a aktivit účastní, protože bez jejich zájmu by další
fungování Centra nemělo smysl.
Lucie Štefánková

Pes................................................... 150 Kč
Kabelová televize
(cena za celý rok).......................... 1.380 Kč
Poplatky se začnou vybírat 25. února 2019
Stočné (včetně DPH)............... 41,61 Kč/m3
Poplatek za pronájem hrobového místa
je splatný do 29. dubna 2019. Výše poplatku je vypočtena individuálně na na základě
rozměru hrobu x 6 Kč (poplatek za plochu
x 10 let).

Sběr fotomateriálu
do obecní knihy
Vážení občané,
dokončujeme práce na knize o Heršpicích. Rádi bychom Vás poprosili
o spolupráci. K textové části nyní
potřebujeme fotografie starých Heršpic, výstavby domů,
kulturních událostí, z činnosti spolků
a zájmových organizací. Fotografie černobílé i barevné.
Fotografie, které nám zapůjčíte, si okopírujeme a v pořádku vrátíme. Budeme
rádi za krátký popisek.
Termín sběru fotografií leden–únor
2019.
Bližší informace Vám podáme na obecním úřadě, popř. Jana Ševčíková (místostarostka obce) 774 855 229.

Benefiční ples, 26. ledna 2019

Sbor dobrovolných hasičů Heršpice
Jak
vypadala naše činnost
v uplynulém roce?
Naše činnost se
hlavně soustředila
na malé hasiče.
Vedoucím mládeže se stal Jan
Vlach, který za malými hasiči dojíždí pravidelně ve čtvrtek na tréninky. Přes letní měsíce jsme trénovali hlavně požární útok a běhali jsme štafety v zahradě na Hejtmánkovým.
V zimních měsících jsme trénovali v tělocvičně uzlové štafety, zdokonalovali svoji kondici a také se našel v tréninkové hodině čas

na hry, hry s míčem (vybíjená, ufobal) a malé
hasiče zaujal průzkum požáru. I nadále jsme
zapojeni do Vyškovského Soptíka a celorepublikové hry Plamen. Závodů jsme se neúčastnili tak jako v předešlém roce, ale i tak
trénink nepodceňujeme. V Heršpicích jsme
vytvořili hasičské stanoviště na dětském dni.
Na podzim jsme uspořádali drakiádu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
za podporu pana starosty, zastupitelům
obce a zaměstnancům obecního úřadu. Velký dík patří rodičům a členům sdružení, kteří aktivně pomáhají s odborným výcvikem
malých hasičů.
Jitka Svobodová
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Ohlédnutí za rokem 2018 na Jalovém dvoře
Je tu opět nový rok. A tak s přáním, ať je
pro nás všechny co nejšťastnější, plný spokojenosti a radosti, nastává čas i krátkého
ohlédnutí se zatím, co nám přinesl rok minulý. A letmý pohled na zaplněné stránky
loňského kalendáře napovídá, že opravdu je
na co vzpomínat.
Jako již tradičně byla spousta našich aktivit věnována dětem. V průběhu loňského
roku se uskutečnilo celkem 7 jednodenních
a 4 víkendové pobyty pro děti od 5 do 14
let, kterých se zúčastnilo kolem 100 dětí.
Pod vedením slečny Šárky Chaloupkové
a našich milých holek Ádi, Dendy, Markéty,
Verči, Terezky se děti učily nejen základům
jízdy na koni, ale především péči o zvířátka
na statku a bezpečnosti a zodpovědnosti
práce s nimi.
Od dubna, hned jak se trochu vyčasí, se
začínají na Jalovém dvoře střídat školní výlety. Skupinky dětí ze školek a prvního stupně základních škol u nás tráví jednodenní
i vícedenní pobyty spojené vždy s prohlídkou statku. V loňském roce jich u nás bylo
více než třicet. Děti se mohou seznámit
s chodem farmy, s významem ekologického zemědělského hospodaření nejen pro
údržbu krajiny, produkci zdravých potravin,
ale i pro zlepšení kvality života ekologicky
chovaných hospodářských zvířat. Výklad je
vždy přizpůsoben věku dětí. Mezi žádané

a oceňované aktivity pak patří zejména jízda
na koních a svezení v kočáře.
Dětské pobyty vždy vyvrcholí o letních
prázdninách, kdy k nám skupinky 15–20
dětí přijíždí na celý týden. Loni se uskutečnilo celkem 9 turnusů, vždy od neděle
do soboty. O přípravu a vedení jednotlivých
turnusů se dělily slečna Šárky Chaloupková
a paní Barbora Bělochová. A i přes místy
nesnesitelná vedra, která se během letních
prázdnin objevila, nebylo o nedostatek
zábavy nouze. Nejhorší tepla se přečkala
u vyhřátého rybníka a na koňském hřbetu
se děti vydávaly do lesa pod ochranu stínu stromů. O tom, že jsou dětské pobyty
na Jalovém dvoře oblíbené, svědčí i to, že
se k nám dostávají děti nejen z bližšího či
vzdálenějšího okolí jako jsou Heršpice, Nížkovice, Kobeřice, Bučovice, Slavkov či Brno,
ale přijely k nám děti i z Prahy a dokonce ze
zahraničí, a to z Anglie a z Německa.
Mezi výčet našich dětských aktivit se
v loňském roce, jako již tradičně, zařadil
i Dětský den, který jsme uspořádali 2. června. Skákací hrad, jízda na koni a v kočáru,
překážková dráha s oslíkem a spousta dalších her přilákalo více jak 200 dětí. Loni
nám dokonce i počasí přálo, a tak ani déšť
ani nesnesitelně pálící sluníčko zábavu nezkazilo. A kromě Jalového dvora jsme se
s našimi zvířátky zúčastnili i dětských a ro-

dinných dnů i jinde, například ve Slavkově
či v Brně.
A ještě jednou děti, tentokrát na samý závěr
roku – Mikulášská nadílka v neděli 2. prosince. Na slavnostní příjezd Mikuláše v kočáře
s bílým koněm a v doprovodu andělů a čertů
si asi padesát dětí muselo počkat až do setmění. Ale za básničku, písničku či alespoň slib,
že se polepší, si všechny děti odnášely kromě
pěkné vzpomínky i balíček sladkostí.
Oslíci z Jalového dvora pak krásně doplnili atmosféru vánočních trhů ve Slavkově
a stali se součástí živého betlému. Celý den
dokázali trpělivě snášet hlazení a obdivování dětských i dospělých návštěvníků trhu.
Ale Jalový dvůr to nejsou jen děti. I pro
dospělé zájemce o život na farmě či pohled
na svět z koňského hřbetu se u nás našlo
v loňském roce zázemí. Svůj volný čas tu
strávily nejen rodiny, pro které forma ubytování s dětmi přímo na statku a možnost
zapojit se hned od rána do každodenní
péče o zvířata byla příjemným zpestřením
městského života, ale i několik zamilovaných párů, které jako originální svatební
dar dostaly právě pobyt na farmě spojený
s romantickou projížďkou v kočáru nebo
vyjížďkou na koňském hřbetu po krásném
okolí, do kterého je Jalový dvůr zasazen.
A když se k tomu přidá ještě termín jednoho
z mnoha pátečních či sobotních pravidel-
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ných Country večerů, kterých
bylo loni požehnaně, je určitě
na co dlouho vzpomínat.
Další z již tradičně pořádaných aktivit je červnový
unikátní filmový festival Ekofilmfest Jalový dvůr. Věhlasný
Kinematograf bratří Čadíků
u nás na Jalovém dvoře zahajuje své celorepublikové turné.
Letní kino zasazené do plenéru malebné ekofarmy Jalový
dvůr nabízí jedinečnou možnost zhlédnout vydařené filmy
z české produkce bez nutnosti
přesouvat se do rušného města. V loňském roce se promítalo čtyři večery
a diváci, kteří odložili všechny své stresy
a starosti stranou a přišli si v klidu vychutnat báječnou atmosféru kina v přírodě, měli
možnost zhlédnout filmy jako třeba Bezva
ženská na krku či Špunti na vodě.
V polovině srpna jsme uspořádali Westernové závody. Velký dík patří všem dobrovolným organizátorům, především Veronice
Bayerové, bez jejíhož nadšení a elánu by
se akce určitě nekonala. Divácky atraktivní
soutěže jako třeba jízda kolem barelů, tyčky
či přenášení vlajky bravurně za doprovodu country hudby a povzbuzování diváků

předvedlo 15 jezdců z širokého okolí. Barvy
Jalového dvora velmi úspěšně hájily Denisa
Kostelková a Dana Dánová.
Obě výše jmenované jezdkyně se také během minulé sezóny aktivně se svými koňmi
účastnily i dalších westernových soutěží konaných pod společnou hlavičkou Sdružení
westernových jezdců Ždánického lesa a Politaví. V klubovně na Jalovém dvoře tak přibylo mnoho nových stužek a pohárů.
Když už je řeč o sportovních úspěších Jalového dvora, je potřeba zmínit mimořádně
vyvedenou sportovní sezónu paní Markéty
Sedlinské, která se svojí klisnou Gabrou v loň-

ském roce v kategorii jednospřeží vyhrála seriál závodů Zlatá
podkova Humpolec. Obě navíc
dokázaly vybojovat i krásné
a nečekané druhé místo na mistrovství republiky ČR. Od vítěze
je dělila pouhá jedna desetina
bodu.
Návštěvníci Jalového dvora
se mohli v loňském roce také
těšit pohledem na nové přírůstky. Kromě spousty jehňátek se
skupina našich zvířátek rozšířila o tři hříbata a dvě oslátka.
Atmosféru farmy využili filmaři z brněnského štábu k natočení jednoho dílu dětského seriálu „Terčin
zvířecí svět“. Tento díl byl následně vysílaný 14.9. v 17.10 hodin na „déčku“ ČT :D.
Epizoda s tajemnou záhadou okolo oveček
a putování s oslíky se opravdu moc povedla
a lze ji zhlédnout i v záznamu na webu české
televize.
Všechny tyto i další krásné vzpomínky
na minulý rok jsou pro nás zároveň i velkou
motivací a nadějí, se kterou se pouštíme do dalších plánů a aktivit v roce letošním. Doufáme,
že i mnozí z vás budou mít chuť, čas a příležitost se o ně s námi v letošním roce podělit.
Za Jalový dvůr Markéta Sedlinská

Loutkové divadlo Dřeváček
Kdo by to byl tušil, že nenápadný
inzerát vyzývající
zájemce o loutkové divadlo, který se objevil na vývěsce před
dvěma lety, vytvoří spolek, ve kterém se členové mohou nebývale kreativně realizovat.
Nejdůležitější pro hru jsou samozřejmě
loutky, ty pro nás vyřezává pan Jiří Olšanský, ale i my ostatní přispíváme svým dílem.
Někdo navrhuje a šije oblečení pro loutky,
jiný zase (Jana Ševčíková) navrhuje a maluje

Dřeváček

scénu, další zase pomáhá vyřešit osvětlení
scény, někdo navrhuje plakáty a letáky, další
naše členka (Silvie Friedmanová) napsala pro
naše divadlo originální hru s názvem Kde se
bere moudrost. Úžasnou hudbu ke hře složil
a nahrál Honza Friedman. Zkrátka a dobře,
v našem divadle se žádný talent neztratí.
Už od podzimu se každý víkend scházíme
a nacvičujeme Silviinu novou hru. Proces
nacvičování je docela dlouhý, protože všichni buď pracujeme, nebo studujeme, ale nám
to nevadí. Na zkoušce si člověk vyčistí hlavu

Nové loutky pro hru Kde se bere moudrost

od starostí doma či v práci a pobaví se v prima partě lidí.
Nová hra už je téměř nacvičená. A tak
plánujeme, kdy a kde vystoupíme. První vystoupení se uskuteční už tradičně na evangelické faře v Heršpicích. Těšit se můžete
na nové nádherné loutky: Zlatovlásku, Vševěda a nemůže chybět ani Kašpárek.
Jsme všichni moc zvědaví, jak se vám
naše nová hra, loutky i hudba bude líbit. Je
určená pro malé diváky od tří let. Nám všem
se líbí moc. Doufáme, že navážeme na náš
loňský úspěch, který jsme měli se hrou Začarované prase. Odehráli jsme spousty vystoupení a měli jsme velmi hezkou odezvu
od vás, našich diváků.
Kromě nové hry pro vás máme nachystané
ještě jedno překvapení. Pokud to dobře půjde,
tak snad někdy začátkem léta se dozvíte víc.
Soňa Vančová
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Kukátko do školních lavic
Dne 3. září 2018 jsme se s dětmi opět
vrátili do školních lavic. Do vyzdobených,
upravených a vymalovaných tříd usedlo
letos celkem 38 žáků, kteří jsou rozděleni
do dvou tříd po dvou ročnících. Byl to krásný den hlavně pro naše nejmladší prvňáčky
a jejich rodiče. Hned od počátku se žáci i jejich paní učitelky s plným nasazením pustili
do pilné práce.
Již druhým rokem pracuje naše základní
škola podle nového školního vzdělávacího
programu: “ Škola plná pohody“. Snažíme
se mezi dětmi vytvářet přátelské vztahy,
které jsou základem dobrého kolektivu.
Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni
aplikovat získané informace a vědomosti
v praxi. K tomu používáme spoustu různých metod, např. skupinovou práci, projektovou, dramatickou, individuální a mnoho dalších. Činnost naší školy je rozsáhlá
a různorodá. Účastníme se mnoha projektů
a soutěží, kterými doplňujeme pravidelnou
denní výuku. Patří mezi ně školní projekty:

„Den, jak má být“, celorepublikové projekty: „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“,“
Zdravé zoubky“, „72 hodin – Pomáhám,
protože chci“; matematické a výtvarné soutěže.
Dále jsme se zapojili do preventivního
programu, díky němuž předcházíme zdravotním i sociálním potížím, které mohou
vzniknout důsledkem rizikového chování.
Naším cílem je prohlubování pozitivního
klimatu ve škole a minimalizace kázeňských problémů. Ruku v ruce s mateřskou
školou připravujeme pro naše žáky
řadu
kulturních
a sportovních aktivit:
pravidelnou
výuku plavání, divadelní představení,
kulturní programy,
společné vyučovací
hodiny, výlety a exkurze. Tato propojená a plynulá návaznost předškolního
a základního vzdělávání umožňuje dě-

tem získat pocit klidu a bezpečí. Také spolupráci s rodiči věnujeme velkou pozornost.
Naší snahou je budování dobrých vztahů
a získávání jejich důvěry. Společné rodičovské schůzky, dny otevřených dveří, výstavy
a kulturní programy patří k pravidelným
společným činnostem.
Všem, kteří podporují činnost naší školy:
rodičům, Obecnímu úřadu Heršpice, Svazu
zahrádkářů Heršpice, Mateřskému centru
Ententyky a ostatním sponzorům mnohokrát děkuji.
Největší poděkování patří pracovnímu kolektivu školy za jejich svědomitou a pilnou
práci, za péči a starostlivost o naše žáky.
Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy
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Zprávičky z mateřské školy
Starý rok nám odešel a ráda bych vás přivítala v novém roce 2019. Přeji všem dětem
i jejich rodičům šťastný a spokojený rok
plný pohody a společných zážitků. V průběhu roku nás provázela řada zajímavých
a výchovně-vzdělávacích akcí.
V měsíci září jeli naši předškoláci i se školáky do Skanzenu Strážnice na objednaný
program „Podzim na dědině“. Děti z výletu
odjížděly nadšené a plné příjemných dojmů.
Také jsme v tomto měsíci zahájili předplavecký výcvik předškoláků. Tentokrát jsme
dojížděli do krytého plaveckého bazénu
do Bučovic, kde jsme měli možnost využít
i saunu.
V říjnu jsme si udělali podzimní procházku do lesa. Během cesty děti plnily
připravené úkoly a nasbírali jsme si spoustu
přírodnin, které jsme později využili na vyrábění ve školce. Zapojili jsme se spolu se
školáky do projektu „72 hodin“ a na dvorku
jsme zasadili různé druhy bylinek. 16. října

odpoledne jsme ve školce
uspořádali „Podzimní dílničky s rodiči“. Všichni jsme
si vyrábění z přírodnin příjemně užili.
V listopadu jsme ve školce s dětmi pekli svatomartinské rohlíčky. Povedly se
nám a moc jsme si na nich
pochutnali.
Také k nám přijela fotografka s vánočními soubory
a fotila děti i jejich sourozence. Koncem listopadu
nás navštívila logopedka z Vyškova a vyšetřila přihlášené děti. V tomto měsíci jsme ještě stihli zhlédnout maňáskové divadlo s pohádkami: Budka v poli, Budulínek a Máša
a medvěd.
A už tu byl prosinec. Pro děti i pro školáky
jsme objednali „Představení s živými zvířátky“ a do naší školky zavítali pejsci, cvičené
opičky i pětimetrový had. Moc se to všem
líbilo. Také školku navštívil Mikuláš, anděl
a čert s nadílkou.
Pilně jsme s dětmi nacvičovali program
na vánoční vystoupení. Třída Sluníček všem
rodičům i seniorům zahrála „Andělskou pohádku“. Odměnou nám byl velký potlesk.
V posledním prosincovém týdnu děti
zhlédly pohádku „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“. Seznámily se s interaktivní
tabulí a získaly poznatky o zdravém stravování. A už se pomalu blížily vánoční svátky.
Po vánočních prázdninách v rodinném kruhu jsme se opět sešli v mateřské škole.
Děti v lednu čekal projekt „Tříkrálový
den“, hračkový den, hrací den, přijelo divadlo Barborka s pohádkou „Jak se Jonáš
otužoval“ a předškolní děti předvedly ostat-

Zahrádkářský spolek informuje
Loňský rok byl na vláhu velice skoupý, zahrádkáře trápilo sucho, ale úroda ovoce byla
vysoká, protože nepřišly tolik obávané a úrodu ničící jarní mrazíky. A tak se zalévalo, zavařovalo, moštovalo, naši zahrádkáři prostě
nelenili a pracovali po celý rok. Úroda zeleniny byla slabší, ale dařilo se rajčatům, která
i na venkovních záhonech dozrávala nečekaně brzy. Také úroda okurek byla slušná. Horší
situace byla u kořenové zeleniny a dýní, také
ořechů bylo málo, a když, tak špatné kvality.
Mimo práce na svých pozemcích jsme
po mnoha letech uspořádali velikonoční
výstavu, která se dle názoru účastníků vydařila. Pečujeme o bylinkovou náves, zúčastnili jsme se odborných přednášek, uskutečnili jsme dva zájezdy, posezení u cimbálu
a mnoho jiných akcí.

Náš spolek se početně stále rozrůstá,
k dnešnímu dni máme 55 členů, ale z toho
je jen 7 mužů. Již mnoho let se schází naše
seniorky na zahrádkářských setkáváních,
kde vyrábí různé dekorativní předměty, které pak zkrášlují naše výstavy.
Letošní rok ještě „voní novotou“, ale zahrádkáři nelení a připravují se na nastávající sezonu. Čeká nás výroční členská schůze a volba
předsedy a členů výboru, chceme uskutečnit
nějakou zajímavou přednášku, v plánu činnosti nechybí zájezd a na podzim tradiční zahrádkářská výstava ovoce a zeleniny.
Přejeme všem pěstitelům a spoluobčanům úspěšný rok, více vláhy, hodně sluníčka, bohatou úrodu a především pevné zdraví a hezké přátelské vztahy.

Jitka Novotná

ním kamarádům připravené „Zimní kouzla
a pokusy“.

A na co se děti mohou těšit?

V únoru na maškarní karneval, maňáskové divadlo Rolničky s pohádkou „Krteček
a myška“, módní přehlídku.
V březnu máme objednaný hudebně-vzdělávací pořad „Pro radost“, pojedeme
do Brna do hvězdárny, prožijeme ve školce Den se zvířátky. Připravíme pracovní
skupinky pro předškoláky a jejich rodiče,
předškoláci navštíví základní školu a zajdeme i na návštěvu knihovny. V dubnu nám
zahraje divadlo Dřeváček pohádku „Kde se
bere moudrost“, prožijeme Barevné Velikonoce. Na květen připravíme pásmo na besídku pro maminky, prožijeme ve školce
námořnický týden.
V posledním školním měsíci červnu oslavíme svátek dětí, pojedeme na celodenní
výlet. Kam? To bude překvapení. Ještě se
rozloučíme s našimi předškolními dětmi.
Nabídka akcí je pestrá a děti se opravdu
mají na co těšit.
Vedoucí učitelka Bc. Jana Tesaříková
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Fotopříloha

Folklorní kroužek

Heršpická bitva, 29. listopadu 2018

Mikuláš na Jalovém dvoře

Heršpická bitva, 29. listopadu 2018

Rozsvěcení vánočního stromu, 2. prosince 2018
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Radujme se vždy společně

Ohlédneme-li se za uplynulým rokem,
možná Vám nepřipadne radostnější než
roky jiné. Pro nás, heršpické evangelíky,
bylo důvodů k radosti dokonce několik.
Jednak jsme oslavovali 100 let od vzniku
naší církve, tedy Českobratrské církve evangelické. Sto let na jednu z částí církve, která
je tu skoro dvě tisíciletí, je málo. Hlásíme
se však k historii daleko starší, reformační
tradici, české i světové. Na to také odkazuje
nadpis tohoto článku, jenž byl i mottem letošních oslav. „Radujme se vždy společně“
je název české píseň z 15. století, která je
považována za nejstarší bratrskou duchovní
píseň. Evangelíci v Heršpicích tu byli jako
členové staré Jednoty bratrské již v 16. sto-

letí. Když se od Bitvy na Bílé hoře roku 1620
nemohli ke své víře hlásit, přežívali mnohé
ostrůvky tajných evangelíků zde i v okolních obcích v ilegalitě. K evangelickému
vyznání se mohli přihlásit až po Tolerančním patentu r. 1781, ale ani pak se nejednalo o přistoupení k tradici, která jim byla
vlastní, ale měli povoleno rozhodnout se jen
pro helvetské (kalvínské) nebo augsburské
(luterské) vyznání. Heršpičtí evangelíci se
rozhodli přistoupit k helvetskému, tedy reformovanému vyznání, jak se u nás říkalo.
Byli součástí reformovaného sboru v Kloboukách u Brna, protože při nižším počtu
než 500 věřících nesměli založit vlastní
sbor. Bylo jim povoleno osamostatnit se až

Vítání občánků

Vítání občánků, 18. listopadu 2018

r. 1870. A jako sbor helvetského vyznání se
pak roku 1918 stali součástí církve, která
konečně spojila obě vyznání povolená Tolerančním patentem na území dnešní České
republiky. Stalo se tak na sněmu, který se
sešel ve dnech 17. a 18. prosince 1918 v Praze ve Smetanově síni Obecního domu. Heršpice jsou tak svázány se vznikem Československé republiky nejen tím, že zde T. G.
Masaryk, později první prezident, vstoupil
do evangelické církve, ale i tím, že se zdejší
sbor stal součástí sjednocené českobratrské
církve, která byla založena ve stejném roce
jako Československo.
Tak to byl jeden důvod k oslavám a radosti v našem sboru… Tím druhým důvodem
bylo dokončení oprav fasády věže i průčelí kostela. Oprava to byla náročná, daleko
více, než jsme očekávali. Děkujeme ještě
jednou Vám všem, kteří jste na ni přispěli.
Jsme rádi, že oprava proběhla a kostel opět
do dálky září, aby připomínal, kde se stále
můžeme shromažďovat pod Božím slovem.
Je také důstojnou dominantou naší obce.
Při varhanním koncertu v říjnu jsme pak
naší radosti dali průchod zpěvem, slovem
a především muzikou. Před koncertem heršpické děti vysadily pamětní strom u kostela. Doufáme, že se Vám koncert líbil a děkujeme, že jste se radovali spolu s námi.
Do nového roku bychom rádi všemu heršpickému lidu popřáli, abychom se dovedli
radovat z velkých i malých věcí a byli za ně
vděční.
Za evangelický sbor
farářka Jarmila Řezníčková
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Tělovýchovná jednota Heršpice
Vážení spoluobčané Heršpic, příznivci
všech pohybových aktivit, je mi potěšením
vás seznámit s činnostmi Tělovýchovné
jednoty Heršpice z.s. (dále jen „TJ“). Pod
TJ nyní spadají oddíly žen, stolního tenisu
a fotbalu a kroužek míčových her. Všechny
oddíly i kroužek se pravidelně schází k pohybovým aktivitám a tréninkům, oddíly
stolního tenisu a fotbalu se účastní okresních soutěží. Na začátku tohoto roku se
konala valná hromada TJ, kde byli zvoleni
noví předsedové. Novým předsedou TJ jsem
byl zvolen já, novým předsedou oddílu fotbalu Pavel Řihák a novým předsedou stolního tenisu Tomáš Jelínek. Věřme, že se nám
společně podaří posilovat pozici TJ a šířit
v naší malé vesničce radost z pohybu. Jelikož jsem se do mého zvolení předsedy TJ
věnoval pouze fotbalu, přísluší mi, abych se
vyjádřil primárně k činnosti oddílu fotbalu,
resp. zhodnotil rok 2018 a naznačil aktivity,
které nás čekají v roce 2019.
Mužstvo mužů prošlo v průběhu roku
2018 větší obměnou kádru, čtyři hráči odešli, pět hráčů přišlo a začalo se postupně
zapracovávat do kádru. Sezónu 2017/2018
jsme zakončili ve III. třídě skupiny B okresu
Vyškov na průměrném 8. místě. Úspěchem
byl postup do semifinále okresního poháru,
kde jsme vyřadili dva celky z vyšší soutěže,
Hodějice a Drnovice.
Nová sezóna 2018/2019 nám v srpnu nezačala šťastně, ztráceli jsme body i s papírově slabšími soupeři a vypadli jsme v prvním
kole okresního poháru. Trápil nás velký počet zranění a podzim jsme zakončili na 10.
místě, se kterým nemůžeme být spokojeni.
Do jarní části sezóny pracujeme na příchodu nových posil
a významnou událostí je příchod
nového hrajícího trenéra Zbyška
Boka, který doplní současného
trenéra Jiřího Maláče. Zimní příprava nám začíná 2. února 2019
a první mistrovské utkání odehrajeme 24. března 2019. V termínu
8.–10. března 2019 absolvujeme
přípravné soustředění v rekreačním středisku Prudká u Tišnova.
Přátelská utkání se konají 2. 3.
2019 (Křižanovice B) a 17. 3. 2019
(Ořechov A). Cílem pro jaro je
zakončit sezónu v první polovině tabulky, tj. do sedmého místa,
předvádět pohledný fotbal a připravit si kvalitní kádr pro novou
sezónu.
Významnou událostí TJ je
založení a budování mládeže.
V září 2017 založila parta nadšenců ve složení já, Karel Knesl,
Pavel Řihák, Pavel Braun, Zdeněk

Janík a Ladislav Bodocký v rámci TJ kroužek míčových her. Založení kroužku bylo
reakcí na úplnou absenci aktivit pro mládež
v TJ a také jako nesouhlas s tím, aby naše
děti trávily svůj volný čas doma u počítačů.
Posláním kroužku míčových her byl rozvoj dolních a horních končetin našich dětí,
proto jsme kroužek rozdělili na dvě části –
fotbalovou přípravu a basketbalovou a volejbalovou přípravu. Neměli jsme představu,
kolik dětí se nám přihlásí a očekávali jsme,
že budeme organizaci a vedení kroužku přizpůsobovat počtu přihlášených. K našemu
milému překvapení se nám postupně přihlásilo přes 30 dětí. Rok 2018 tak byl prvním
celým rokem organizovaného fungování
mládeže TJ.
V průběhu první poloviny roku 2018 jsme
sledovali, kam se kroužek vyvíjí. Velká část
dětí se začala zaměřovat více na fotbal, ale
ne všechny chtěly fotbal hrát. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že od září 2018 rozdělíme kroužek na fotbal a míčové hry a přidáme jeden trénink týdně navíc.
Dále jsme od září 2018 pod TJ založili
fotbalovou přípravku a přihlásili do okresní
soutěže pod OFS Vyškov dva naše týmy –
mladší a starší přípravku. Ke stávajícím trenérům se přidali další trenéři – Martin Kuchta, Radek Horych a Tomáš Horák. S mladší
i starší přípravkou jsme odehráli na podzim
na venkovních hřištích celkem 20 zápasů,
děti získávaly první zkušenosti. Pro zimní
období jsme děti přihlásili na halové turnaje
do Vyškova, Drnovic, Hodonína, Prostějova, Líšně a Rohatce. V období listopad 2018
až březen 2019 se účastníme deseti turnajů

s mladší přípravkou a deseti turnajů se starší
přípravkou. V lednu 2019 jsme založili fotbalovou minipřípravku pro děti ve věku 3–5
let, které se věnují trenéři Miroslav Matušů
a Michal Kuňák. Do ní se nám zatím přihlásilo neuvěřitelných 15 dětí – fotbalový bože,
děkujeme za ty dary! Aktuálně máme tak
ve fotbale a kroužku míčových her přibližně
50 dětí. Tréninky dětí by však nebyly možné bez trenérů, kteří se tréninkům, zápasům
a turnajům věnují ve svém volném čase a bez
nároku na honorář, všem jedenácti trenérům
za to děkuji, odvádíte výbornou práci.
Jarní část okresní soutěže začíná pro
mladší i starší přípravku shodně 20. 4. 2019.
V termínu 13.–18. 7. 2019 organizujeme pro
naše malé fotbalisty a fotbalistky fotbalové
soustředění v rekreačním středisku Prudká
u Tišnova.
Od 1. 2. 2019 jsme zajistili nového nájemce do hospody u hřiště. V průběhu roku
chceme zpevnit obvodové zdi kabin, zrekonstruovat horní patro kabin a připravit
pro muže i mládež klubovnu, kde budou
probíhat volnočasové aktivity. Dále řešíme
umístění tribun, druhou studnu pro dostatek vody na závlahu, osvětlení poloviny hřiště a budeme pracovat na projektu na vytvoření bezbariérového přístup na hřiště. Vedle
kabin bychom také rádi umístili houpačky
a prolézačky, resp. udělali lepší zázemí pro
rodiny s dětmi.
Díky čtyřem sponzorům mládeže jsme
našim dětem pořídili nové dresy, štulpny,
teplákové soupravy a sportovní tašky. Připravujeme nový fotbalový web, který nám
rovněž finančně zajišťuje sponzor. Na tom-
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to webu zřídíme transparentní účet, kde
budou zveřejněny jak sponzorské dary se
jmény dárců, tak každá utracená koruna
z těchto darů. Firemní sponzoři budou mít

na webu svoji sekci s názvem Partneři, kde
budeme prezentovat jejich loga a webové stránky. Mohou si také umístit plachtu
na plot na hřišti.

Pokud máte zájem přispět i vy, občané
Heršpic, na podporu mládeže, budu rád,
když mě kontaktujete. Každá malá částka je
pro nás významnou pomocí.
Je třeba zmínit akce, které TJ organizuje.
Patří mezi ně zejména maškarní ples, ostatky, pálení čarodějnic, přátelské utkání ženatí vs. svobodní, heršpické hody a také jedna
pěkná pravidelná listopadová akce.
Na závěr bych rád všem poděkoval. Nejen
trenérům, kteří se věnují mužům i mládeži,
ale také všem funkcionářům a dobrovolníkům, kteří chodí pravidelně na brigády, starají se o kabiny a hřiště, organizaci zápasů
a organizaci všech volnočasových aktivit.
Je za tím spousta práce a obětování, které
jen málo lidí vidí a ocení. Děkuji vám! V neposlední řadě děkuji i novému vedení obce,
od kterého máme maximální podporu.
Těším se v roce 2019 na spolupráci s rodiči, členy TJ i všemi občany Heršpic a věřím,
že sport bude v naší vesničce jen vzkvétat.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Václav Salač, předseda Tělovýchovné
jednoty Heršpice z.s.
e-mail: vs@vaclavsalac.cz

Příběh známé události
o nepotopitelné lodi
Osudy posádky
a cestujících všech tříd
Postavy smyšlené
i reálné
Tělovýchovná jednota Heršpice pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
17. února 2019 ve 14 hodin
v heršpickém kulturním domě
Na děti čeká bohatá tombola,
výborné občerstvení a skvělý program
Vstupné dobrovolné

9. března 2019
• odjezd z autobusové zastávky v 17.45 hodin
• příjezd zpět přibližně ve 23 hodin
Cena: 640 Kč
462 Kč studenti, senioři
(V ceně vstupenka a doprava)
Rezervace a platba vstupenek na obecním úřadě
nejpozději do 8. 2. 2019

Heršpický zpravodaj • Vydal Obecní úřad Heršpice v únoru 2019 v nákladu 350 ks. Určeno občanům obce, neprodejné. Za obsah článků zodpovídají autoři.
Uzávěrka pro příští vydání zpravodaje 30. června 2019. Sazba a grafická úprava BM typo, s.r.o., Slavkov u Brna.
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Svozový kalendář 2019

Sběrný dvůr Slavkov u Brna
Zlatá Hora 1469
tel.: 544 227 483
tel.: 603 845 713

Provozní doba:
Pondělí: 13–18 h.
Středa: 13–18 h.
Sobota: 8–12 h.

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
a elektrozařízení (oznámení na základě
letáčku, hlášení) – duben, září.
Změna ve svozovém plánu vyhrazena dle
oznámení Respono a.s.

