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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, léto se nám
po chladném jaru
krásně rozběhlo,
nicméně útrapy,
které nás v posledním roce jako společnost provází, ne
a ne skončit. Mám
na mysli pandemická opatření a po nich
tornádo. Nicméně je třeba se z těchto událostí poučit, přenést se přes ně a jít dál.
I díky výše zmíněnému, že jsme se nemohli
tak často setkávat, se množí dotazy, co se
vlastně v naší obci děje, na čem pracujeme

Cyklozastávka od zahrádkářů

a co máme v plánu. Proto jsme se rozhodli
ve zpravodaji zavést kolonku na toto téma,
kde najdete výčet všeho podstatného. Zde
bych se jen zmínil, že nám bohužel nevyšly dotace na dvě největší plánované investice, a to dotace na dokončení komunikace
na Široké a přístavbu školky. Převis žádostí z celé republiky je obrovský a například
u školky uspělo jen 8 % žadatelů. U Široké
byla úspěšná každá šestá žádost. Se zastupitelstvem řešíme další kroky, jak situaci řešit.
Výraznou zprávou je odstoupení Mgr. Jany
Ševčíkové z postu místostarostky obce, kde ji
nahradí Jaroslav Juříček. Tímto bych jí chtěl
poděkovat za odvedenou práci, které nebylo

málo a popřát jí hodně úspěchů v další cestě.
Zastupitelkou obce však zůstává. Panu Juříčkovi přeji, ať se brzy zapracuje do chodu
obce a věcí, které Jana Ševčíková vykonávala,
včetně vydávání zpravodaje.
Na závěr zmíním, že na podzim nás čeká
studie rozvoje obce, která bude zahrnovat
kompletní návrhy řešení obecních budov,
sportovišť, chodníků apod. Tyto návrhy
chceme projednat na společném setkání
s Vámi občany, abychom mohli naplánovat
další kroky pro splnění stanovených cílů.
Přeji Vám všem hezké léto a klidný návrat
z dovolených.
Karel Knesl, starosta obce
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Slovo místostarostky
Vážení občané, jsou životní výzvy, které
se neodmítají. Přicházejí naprosto nečekaně
a neopakují se. A já jednu takovou profesní
výzvu přijala. Od srpna měním práci a s tím
se pojí i moje větší pracovní vytíženost. Bohužel se funkce místostarostky s touto novou prací nesnoubí. Přemýšlela jsem, jak to
všechno vyřešit, ale jediná únosná varianta
je, že post místostarostky opustím (nechci
použít to úřednické slovo rezignovat). Alespoň prozatím. Nezavírám vrátka. Třeba
budu mít ještě někdy možnost tuto funkci
vykonávat.
Byla pro mě totiž velkým přínosem. Naučila jsem se spoustu nových věcí, rozšířila
si obzory, poznala zajímavé lidi. Vyzkoušela
si, co všechno zvládnu a upřímně – pomohlo mi to určitě se formovat i pro moji novou
práci.
Kdybych měla vyzdvihnout, co se mi podařilo, určitě to byla v první řadě knihovna. Jsme jediná obec na okrese, která má
knihovnu zacílenou na dětského čtenáře se

svou vlastní paní knihovnicí. Knihovna je
krásná, plně vybavená, paní knihovnice má
úžasný tah na bránu. Jsem za to všechno
moc ráda. Ivě Marténkové touto cestou moc
děkuji za její práci, přeji jí hodně dětských
čtenářů a spoustu nových nápadů. Kéž bychom měli i ty malé čtenáře.
Další kus práce jsem udělala při realizaci
nové knihy o Heršpicích. Je trošku začarovaná, přípravy se vlečou opravdu už dlouho,
víme to i my na úřadě. Když jsme nastupovali po volbách na obec, nikdo na ní před
námi bohužel nepracoval. Pouze kolektiv
autorů kolem pana Mlatečka, ředitele archivu, který celé knize velí. Začala jsem tedy
od nuly. Trochu mě mrzí, že jsem na to měla
tak málo času. Ale podařilo se mi sesbírat
neuvěřitelné množství fotografií a dokumentů, které celou knihu zpestří. Z těchto
materiálů ještě připravím kalendář na další
rok. Můžete se těšit na kalendář složený
z fotografií a povídání o heršpické škole.
Tady si dovolím malou poznámku – pokud

budete mít cokoliv historického o Heršpicích, určitě nic nevyhazujte, ráda si materiály uschovám, popř. alespoň oskenuji.
Za všechny podklady do knihy i kalendáře
ještě jednou moc děkuji.
Rozpracovaná zůstává venkovní učebna
na Hejtmánkově zahradě. Ale vzhledem
k tomu, že se blíží konec čerpání dotace,
hotové venkovní učebny se dočkáte ještě
do konce kalendářního roku.
A Heršpický zpravodaj? Podařilo se nám
ho zaregistrovat jako řádné periodikum
na ministerstvu kultury a troufám si říct, že
má i slušnou úroveň. Tady moje poděkování patří všem, kteří přispívají svými články.
Přispívejte do něj dál, máte se čím pochlubit.
Bylo toho víc, jen tak rekapituluji moje tři
roky na obci. Bylo to úžasné období. Budu
pokračovat dál coby zastupitelka, úplně neodcházím. Děkuji všem za tuto příležitost,
rodině za trpělivost a pomoc a všem ostatním za spolupráci.
Jana Ševčíková, místostarostka

Vážení spoluobčané,
Jana Ševčíková se bohužel z pracovních
důvodů musela vzdát místostarostování.
Zastupitelstvo mne navrhlo na funkci místostarosty a já jsem ji s velkou pokorou přijal, i když navázat na výbornou práci Jany
nebude jednoduché. Věřím ale, že toho Heršpicím mohu spoustu nabídnout.
Rád bych, kdyby se nám povedlo propojit
a navázat větší spolupráci v naší komunitě.
Chci Vás tímto požádat, jestli kdokoliv
rádi pečete, tvoříte, vyrábíte, opravujete, nabízíte služby, řemeslné práce, finanční poradenství, pojištění ať už jako koníček anebo
profesionálně, podělte se o to s Heršpicemi.
Aby byla možnost, kdyby někdo cokoliv
potřeboval, mohl se prvně obrátit na místní

občany a firmy. V příštím vydání Heršpického zpravodaje by vznikla speciální strana
o všech šikovných lidech v naší obci.
V Heršpickém zpravodaji nově přidáme
stránku aktualit, abyste byli neustále v obraze, na čem se právě pracuje nebo co se už
povedlo dokončit.
Bohužel do spousty akcí a činností v Heršpicích zasáhla pandemie koronaviru a je potřeba vše znovu nastartovat. Proto rád podpořím všechny spolky, organizace a místní
firmy jak jen to bude v mých a obecních
možnostech.
Jedna z prvních věcí je soutěž v knihovně, protože si myslím, že knihovnice odvádějí úžasnou práci a naše knihovna jen

Kniha o Heršpicích
Už se to blíží. Druhá kniha
časnosti se dokončují kapitoly
o Heršpicích se dokončuje. Tu
z novodobé historie, vzpomínky a texty obyvatel. Některé
první napsal před necelými devadesáti lety bývalý řídící herkapitolky jsou velmi citlivé,
špické školy Emil Pátek. Realijedná se o vzpomínky obyvatel
zace nové knihy je v rukou pana
na doby nedávné. Řešíme, jak
Mgr. Karla Mlatečka, ředitele
je citlivě zakomponovat do celkového rázu knihy. Nyní budou
pobočky vyškovského archivu
následovat korektury a dokonve Slavkově u Brna. Na knize
čovací práce a troufám si říct,
pracovali odborníci – historici,
Kniha o Heršpicích
že budeme mít letos pěkný
představení církví a samotná
– Emil Pátek
vánoční dárek. Práce na knize
obec Heršpice. My jsme přispěli
zejména obrazovým materiálem sesbíraným byly náročné, ale určitě to bude stát za tu
v průběhu několika posledních let. V sou- námahu.

vzkvétá a pořád se rozvíjí. Společnými silami jsme nachystali soutěž o hodnotné ceny
a věřím, že ti z Vás, kteří jste ještě knihovnu
nenavštívili, tak učiníte, a Vy, kteří knihovnu navštěvujete, budete číst ještě víc.
Vždy tady budeme pro Vás, cokoliv budete mít na srdci, nápady a připomínky v rámci
úřadu a obce. Stačí do schránky na úřadě vhodit obálku se vzkazem, co byste rádi, na obálku nadepište „Dotaz“ a nezapomeňte napsat
kontakt, ať se Vám můžeme ozvat zpět.
Heršpice jsou krásné místo pro život, máme
krásnou obec a její okolí. Je to na nás všech,
jak ji budeme nadále zvelebovat a posouvat
dále. Těším se na spolupráci s Vámi všemi.
Jarek Juříček

Hledáme kronikáře
Obec Heršpice
hledá kronikáře/
kronikářku.
Máte zájem o historii obce a současné
dění v obci? Zajímají
vás společenské, kulturní a sportovní akce? Pojďte o nich psát. Staňte se
obecním kronikářem. Za tuto
práci náleží odměna.
Podrobnější informace obdržíte na
obecním úřadě.
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Aktuality
Aktuálně se řeší

• Odstranění havarijního stavu nalezené kanalizace na horním konci
• Směna pozemků pro rekultivaci bývalé
skládky za mlýnem
• Dodatečná kolaudace přečerpávací stanice
obecního vodovodu za Jalovým dvorem;
ta nebyla od vzniku vodovodu zapsána
a zkolaudována, což činilo velký problém
při plánované rekonstrukci vodovodu; budova stanice se navíc nachází na soukromých pozemcích
• Rekonstrukce obecního vodovodu – instalace monitorovacího systému a oprava
nádrže

Opravy vozovky mezi Heršpicemi a Hodějicemi

Co máme hotovo

• Veškerou projektovou dokumentaci, stavební povolení a výběrové řízení na stavební firmu na přístavbu mateřské školy;
podaná žádost o dotaci ve velkém množství bohužel nevyšla
• Nákup nemovitosti bývalé hospody; v přilehlé zahradě vznikne hřiště pro ZŠ a MŠ;
pozemky se aktuálně čistí od staveb, které
jsou v havarijním stavu
• Oprava vozovky mezi Heršpicemi a Hodějicemi a část silnice na Rašovice
• Realizace zpevněné cesty v Hejtmánkově
zahradě; venkovní učebna dostane ještě
zastřešení
• Zajištění dobrovolníků na údržbu Konůvek (pod hlavičkou Moravského zemského muzea, Lesů ČR a Vojenských lesů)
• Výměna elektrického vedení pro veřejné
osvětleni na Zelnicích

Dům č. 19

Dům č. 19, Konečného hospoda – úklid dvora

Budování cesty v Hejtmánkově zahradě

Co připravujeme

• Studie rozvoje obce; na podzim představíme veřejnosti strategický dokument
rozvoje
• Pozemkové úpravy – zaměřování parcel
• Přeložení elektrického vedení na Nivkách
po firmě RD Brist s následným dokončením komunikace
• Kolaudace silnice u Skalky
• Změna projektové dokumentace v lokalitě
Nad Zahrady a vybudování sítí pro etapu II
• Obnova Helvétského chodníku mezi naší
obcí a Klobouky u Brna
• Opětovné podání žádosti o dotaci na přístavbu MŠ
• Bourání budov na pastoušce – stavební
úpravy školní zahrady
• Příprava projektové dokumentace na
opravu boční hráze, výpustního zařízení
a loviště na obecním rybníce
• Směna pozemků pro rekultivaci bývalé
skládky za mlýnem

Velikonoční hra pro děti

• Zápis o existenci stavby přečerpávací stanice obecního vodovodu za Jalovým dvorem
• Vyklízení budovy bývalé hospody Konečného

Stěhování mlátičky
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Jak jsme prožili školní rok s covidem
Zvonek ve školních lavicích utichá
a všechny děti se již nemohou dočkat,
kdy začnou prázdniny, bez upoutání k počítačům, bez úkolů, s veselou písničkou
a spoustou her v přírodě.
O tom, jak jsme prožili školní rok 2020–
2021, vám napsaly paní učitelky.

Restart po distanční výuce, venkovní
výuka a velký úspěch v tělocvik
online challenge

Je to již přes rok, kdy začala první distanční výuka, postupné omezování kontaktů, možností sportování, kroužků a dalších
aktivit. Díky uzavření škol, služeb a hranic
okresů po celé republice ještě intenzivněji
pronikl online svět do našich životů. I my,
učitelé jsme byli smutní z toho, že musíme
učit naše žáky distančně. Přeci jen osobní
kontakt je k nezaplacení a nic jej nenahradí. Žáci i jejich rodiče si někdy s novými
úkoly nevěděli rady a lámali si hlavu nad
tím, zda má všechno snažení smysl. I přes
všechna úskalí se nám ale podařilo zvládnout všechno učivo, užít si zábavné hodiny
přes monitor, vyrazit na výlety do přírody,
něco pěkného si vyrobit, zazpívat si, i když
každý sám, a podělit se o zážitky se svými
spolužáky on-line. Výuku doma jsme zvládli
na jedničku. A ano, rodiče, stálo to za to. Děkujeme za každou minutu, kterou jste byli
oporou a učitelem během tohoto období.
Po dlouhém měsíci, se šimráním v břiše a odpočítáváním posledních dnů, hodin a minut doma, jsme se všichni vrátili
do školních lavic. Setkání se spolužáky bylo
plné emocí, radosti a volnosti, i když některá omezení trvají dodnes.
Stejně tak, jak se žáčci těšili na své kamarády a paní učitelky, tak i my jsme své
třídy vítali s úsměvem a nadějí, že se již vše

Výuka v Hejtmánkově zahradě

postupně vrací do starých kolejí. S velkou
energií a nadšením jsme se vrhli do nových
projektů. Výuka se přesunula do venkovních lavic na školní dvůr, zahradu a do krásné venkovní třídy v Hejtmánkové zahradě.
„První školní den“ (již několikátý v tomto
školním roce) jsme vpluli do krásného projektu Tělocvik on-line CHALLENGE. Všechny třídy urputně plnily všechny sportovní
úkoly každý školní den. Zapojily se děti
nejen ve škole, v domácí výuce, ale i celé
rodiny. Každá třída posílala fotografie výzev
a tím získávala body. Celorepublikové soutěže se účastnilo 834 tříd, konkurence byla
opravdu veliká. I přes to, že naše školička
nepatří mezi giganty, jsme se s úkolem
poprali bravurně a všechny třídy skončily
do první hodnocené stovky. Nejvíce bodů
získala druhá třída Námořníci, která se se
svými 99,26 body umístila na 30. místě.
Na krásném 74. místě se umístila 3. a 4. třída
Cestovatelů s krásnými 88,44 body a na pěkném 92. místě se umístila 1. třída Sovičky
s 82,22 body.
Všichni školáci jste báječní! Vítězům
moc gratulujeme a děkujeme všem, že jste
i v této nelehké době našli čas a odvahu se
zapojit. Přeji nám všem, ať je sport neustálou součástí našich životů bez omezení.
Bc. Kateřina Heroudková, učitelka ZŠ

Distanční výuka

Distanční výuka skončila. Hurá! Přišlo
testování nejprve dvakrát týdně, nyní už
jen jednou týdně. Vše žáci zvládají skvěle.
A hlavně jsme všichni rádi, že jsme se konečně mohli vrátit do školy a pracovat ve třídě. Doba zavření škol byla velmi náročná
pro učitele, žáky a také pro rodiče. Velká
pochvala patří všem žákům, kteří se pravidelně každý den online připojovali a poctivě

pracovali. Neméně velká pochvala však patří také rodičům, kteří svým dětem pomohli nejen s učivem, ale dokázali rychle řešit
také potíže s počítačem, připojením apod.
Díky obětavosti rodičů mohla výuka bez
větších problémů pokračovat po celou dobu
uzavření škol.
Po návratu do školy děti dokázaly najít
v distanční výuce i nějaké výhody. Nejvíce žáci ocenili pozdější vstávání, to, že se
mohli k vyučování připojovat z různých
míst (od babičky, tety…). Další výhodu žáci
viděli i v tom, že si mohli úkoly vypracovávat, kdy potřebovali a tempem, které jim vyhovovalo. Za nevýhodu takřka všichni žáci
uvedli technické potíže (počítač, internet…).
Učení jsme se snažili i v době distanční
výuky udělat dětem zajímavé. Pro žáky 3.
a 4. třídy se podařil domluvit online seminář se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
„Začarovaný hvozd“. Děti si pod jejím vedením vytvořily svou vlastní knihu. Vymysleli
si své hrdiny, kteří prožili napínavé dobrodružství v tajemném lese. Každý žák si knihu doplnil ilustracemi.
Mgr. Zdislava Nováková, učitelka ZŠ

Školní rok v MŠ

Od 1. září byla naše školka plná dětí. Kluci
i holčičky se těšili na své kamarády a hodné paní učitelky. Všichni jsme byli zvědaví
na nové děti a jejich rodiče, které jsme zatím neměli možnost osobně poznat, protože
květnový zápis musel, vzhledem k epidemiologickému stavu, proběhnout bezkontaktně. Mateřská škola se otevřela pro 29
dětí. Starších 16 dětí chodilo do třídy Sluníček, mladších 13 dětí do třídy Motýlků.
Jelikož stále panuje covidové období, nemohlo se s dětmi podnikat tolik akcí, jako
za normální situace. I tak se ale nenudily.
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Děti v mateřské škole

Každý týden byl věnován určitému tématu,
k němuž byl zvolený program.
Zúčastnili jsme se projektu 72 hodin – Barvínek a Lesněnka, kdy děti z nasbíraných přírodnin vyráběly skřítky. Konalo se tradiční
dlabání dýní, které k podzimu patří, uspali
jsme broučky na zimu. Děti si také vyzkoušely, jak správně držet kladivo a zatlouci hřebík. Vyrobily si krásnou vánoční dekoraci.
Naše vánoční těšení začalo již na počátku prosince, kdy se začala vytvářet ta pravá
vánoční atmosféra. V předvánočním týdnu
třídy a chodby zářily krásnou vánoční výzdobou. Po celé budově se linula vůně čerstvě napečených svatomartinských rohlíčků.
Poté navštívili školu Mikuláš, anděl a čertíci. Nejen hodné, ale nakonec i ty zlobivější
děti dostaly za písničku sladké dárečky. Děti
také potěšily svým vystoupením naše milé
rodiče, prarodiče na jejich tradiční vánoční
besídce. Ta byla vzhledem situaci natočena
a poslána online. Udělaly jsme si školkové
Vánoce. Ze tříd byl slyšet zpěv koled, hudba, smích a také radost z dárků, kterými děti
byly obdarovány. Zima byla zimou, tak si
děti mohly užít zimní hrátky na sněhu.
Nevyhnula se nám ani karanténa a školka se musela uzavřít. Ani v této době děti
nezahálely a pilně plnily úkoly, které jsme
jim posílali.
Konal se karnevalový den. Na ten se
všechny děti naší mateřské školy velmi těšily a maminky měly plné ruce práce, aby
své děti, co nejlépe na tuto událost, vystrojily. Na nás zůstala výzdoba mateřské školy
spoustou barevných nafukovacích balónků
a pak už jsme si všichni maškarního dopoledne patřičně užili. Děti si spolu s paní učitelkami zatančily i zasoutěžily. Soutěžilo se
např. v tanci s balónkem, v malování poslepu. Za každou úspěšně splněnou hru dostal
každý soutěžící malou sladkou odměnu.
Vzhledem k opatřením v celé zemi se
musely mateřské školy uzavřít skoro na dva

měsíce. V té době probíhala výuka online
i offline formou, kdy jsme dětem posílali
úkoly a nápady na aktivity, které s rodiči
vzorně vypracovávaly. Po znovuotevření se
mohli do mš nejprve vrátit pouze předškoláci, ostatní děti se připojily až později.
Oslava Svátku matek proběhla v naší
mateřské škole také netradičně, opět kvůli
covidovým opatřením byla natočena a maminkám poslána e-mailem. Děti ji zahájily
tanečkem a krátkým pásmem básniček, aby
vnesly tu správnou sváteční atmosféru.
Uteklo to jako voda, blíží se konec školního roku a začátek toho nového. Doufáme,
že bude situace lepší a budeme moci s dětmi
podnikat zajímavější akce.
Natálie Rejdová, učitelka MŠ

Ve školní družině

Školní rok 2020/2021 nám pomalu končí,
a přestože jsme si jej moc neužili a ve škole
jsme strávili toho času velmi málo, přece jen
nějaké zážitky máme. Měli jsme velké štěstí,
neboť než nás „zavřeli“, tak jsme absolvovali plavecký výcvik na bazénu v Bučovicích,
a to jako jedna z mála škol v okolí. Vydařila
se nám i zima a mezi uzavíráním školských
zařízení jsme si skutečně zimních radová-

Čtenáři

nek užili, jak se patří. Bobování, sáňkování, stavění sněhuláků i koulovačky nahradily
hodiny tělesné výchovy. Nezapomněli jsme ani na zvířátka
a nanosili jsme jim do obory
jablíčka, šišky a kaštany.
Máme omezené možnosti, kde bychom mohli s dětmi
v odpolední družině strávit čas
společnými aktivitami. Děti
jsou skromné, rády vyběhnou
na Skalku nebo obecní hřiště,
a když se přidá pěkné počasí,
žáci si dokonale užijí volný
čas různými kolektivními hrami a skotačením na skluzavce,
houpačkách nebo kolotoči.
Tvoříme si v družinové třídě
různé výrobky, ale protože jsou
žáci velkou část dne v rouškách
a respirátorech, dbáme na to, aby alespoň
hodinku a půl denně strávili na čerstvém
vzduchu. Těšíme se, že bude příští školní
rok příznivější po epidemiologické stránce
a jistě i zrekonstruovaná škola nám nabídne
více možností vyžití.
Miroslava Lupečková, vychovatelka ŠD

Pár slov závěrem

Školní rok plný neustálých změn a nařízení máme za sebou. S pomocí rodičů se nám
podařilo zvládnout střídání distanční výuky
s opětovnými návraty do školy, testování dětí
i neustálé nošení roušek. Opět, jako v loňském roce jsme museli překonat spoustu
nesnází, přesto si můžeme s čistým svědomím říci, že naši žáci i paní učitelky všechno
zvládli a školní rok 2020–2021 zdárně zakončili slavnostním předáním vysvědčení.
Mé velké poděkování patří celému pracovnímu kolektivu školy za pilnou a svědomitou práci. Rodičům a prarodičům, kteří
pomáhali svým dětem s domácími přípravami a výukou. A také nemohu zapomenout
poděkovat všem dětem naší školy za pilnou
a svědomitou práci.
Krásné prázdniny!
Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy
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Heršpická škola spolupracuje s MAPem
V rámci aktivit projektu s názvem Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP
Slavkov u Brna jsou pro děti z mateřských
a základních škol Slavkovska připravovány
různé aktivity. V právě skončeném školním
roce musely být některé z nich kvůli kovidovým omezením pozměněny. I tak ale byl kalendář projektu ve II. pololetí školního roku
zaplněn zajímavými akcemi. Některé z nich
byly zaměřeny na rozvoj čtenářství.
Děti z heršpické školy se zapojily téměř
do všech aktivit věnovaných knihám. V rámci výuky v březnu se žáci 3. a 4. ročníku
seznámili s knižním titulem Začarovaný
Hvozd. Tento ojedinělý dopolední program
byl velkým zpestřením online výuky, především proto, že se ho zúčastnila samotná spisovatelka Klára Smolíková. Žáci se seznámili
s pohádkovými postavami a způsobem tvorby komiksu, pracovali s pracovními listy.

Bílý vlk – J. M. Kovářová

Výsledkem jejich činnosti byla vlastní kniha
s příběhem i hrdiny.
Realizační tým projektu MAP II připravuje vydání čítanky pro základní školy, která
bude obsahovat sebrané povídky, příběhy
Slavkovska. Hlavním, i když ne jediným,
zdrojem je kniha Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska.
Materiál do knihy sebral pan Alois Procházka, vlastenec, učitel, archeolog, jehož
život je také spjatý se Slavkovskem. Pověsti
byly vydány v roce 1941. Děti z Heršpic se
zapojily do aktivity s názvem Kreslíme obrázky do knihy povídek. Pro ilustrace byly
vyučujícími vybrány povídky se vztahem
k Heršpicím – Dobrý čin jako dobrý strom,
Heršpický čarostřelec, Bílý vlk. Některé
z heršpických výtvorů se objeví v čítance,
která bude vydána během letních prázdnin. Bylo těžké vybírat. Proto jsme pro děti

Dobrý čin jako dobrý strom – A. Procházková

na začátek nového školního roku připravili
vydání těch příběhů, které doplňují všechny
jejich obrázky.
Knižní třináctka je název čtenářské výzvy
s podtextem „jdu to toho a do prázdnin přečtu pět knížek“. Žáci základních škol měli
na splnění výzvy, tedy na přečtení pěti knih,
čtyři měsíce. Vybrat si mohli ze 13 témat
– jednalo se například o knihu pohádek,
knihu českého autora, knihu se 3 slovy v názvu, knihu – dárek, knihu o zvířatech, encyklopedii. Z Heršpic se do výzvy zapojilo pět
dětí; od 3. do 6. třídy. Kačce Wutzelové se
podařilo splnit všech 13 úkolů, to znamená
přečíst všech 13 knížek. Blahopřejeme.
Pro nový školní rok připravujeme v rámci
projektu další čtenářské akce. Těšíme se také
na děti z Heršpic. Všechny informace najdou
zájemci na webu www.map-slavkovs.cz.
Jitka Schovancová

Heršpický čarostřelec – L. Dopitová

Hody 2021
Tato fotka je z roku 2010.
Ten rok se nepodařilo vytvořit páry ze svobodných
stárků. Tak jsme se pustili
do organizování ženáčských
hodů, resp. smíšených. Hody
se zvládly připravit za necelý měsíc a my, kteří jsme se
jich aktivně účastnili, na ně
stále vzpomínáme. Nakonec
se podařilo to, o co jsme se
snažili. Z řad stárků vzešli
nové páry, které to pak táhly
úspěšně další roky.
Letos to bohužel vypadá
stejně. Oslovili jsme mladé
v naší obci, ale není zájem.
Zřejmě jsou za tím i obavy
a nejistota, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace. Přesto se na hody chceme
připravit. Pokusíme se o hody ze smíšených

párů, mohou se zúčastnit jak svobodní, tak
ženatí. Samozřejmě budeme rádi i za velkou chasu. Může se totiž stát, že se žádné

páry nepřihlásí a pak bychom museli hody udělat jen
s chasou. Což by byla samozřejmě velká škoda, ale rušit
hody kvůli nezájmu stárků
bychom nechtěli.
Vloni byly pouze tři páry.
Bylo to pro ně velmi náročné. Tomu se chceme letos vyhnout a co nejvíce mladým
párům pomoci. Takže pokud máte chuť si obléct kroj,
chcete jít v páru nebo jste
mladí a bojíte se, že by vás
bylo málo, neváhejte a zapojte se. První setkání zájemců
(stárků, chasy, sklepníků
a pomocníků) bude v pátek
6. srpna v 19 hodin v zasedací místnosti kulturního domu (v 1. patře vedle knihovny).

Jana Ševčíková (kontaktní osoba)
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Katolická farnost v době omezení bohoslužeb
Uplynul více než rok ode dne, kdy se najednou změnil náš osobní i společenský život.
Nastala pro nás různá omezení, na která jsme
si zvykli, život naší farnosti se přizpůsobil
a omezil na to podstatné; slavení bohoslužeb
a přijímání svátostí smíření a eucharistie, vyučování náboženství, přípravy. Po vánočních
svátcích klesl podle nařízení vlády povolený
počet účastníků v kostele natolik, že nedělní
i všední bohoslužby se v Heršpicích nekonaly.
Ve slavkovském kostele byl možný větší počet
věřících, byly tedy mše svaté ve farním kostele
ve Slavkově celkem čtyři; bohoslužba v 11.00
pro Němčany, Hodějice a Heršpice. Ve všední
dny začaly bohoslužby v Heršpicích po 14.
únoru, nedělní mše až od 9. května, tedy po 4
měsících. Od loňských velikonoc také vysíláme bohoslužby v neděli online, připojovalo
se průměrně 250 domácností.
Po uzavření škol bylo také přerušené vyučování náboženství. Od pololetí jsme začali vyučovat distančně, žáci se připojovali
online. Stejným způsobem probíhaly také
porady farních rad, přípravy farního tábora,
přípravy rodičů na křty a manželský kurz
snoubenců před sňatkem.

Tento způsob života víry je ochuzen o to
podstatné, a to je osobní účast na bohoslužbě. Je zde nebezpečí, že bychom si na tento způsob duchovního života do budoucna
zvykli – pomodlím se doma, pustím si mši
v televizi nebo na počítači. Zvláště je důležité, aby děti a dospívající měli zkušenost
živé bohoslužby a modlitby. Biskupové
nám v tomto smyslu vzkazují: „Je potřeba
mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné.
Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste
se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických
opatření a s potřebnou mírou opatrnosti.
Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou.
Je však načase, abychom si my ostatní opět
připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu
dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž
na místě, abychom projevili Bohu vděčnost
za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně
s ještě větší horlivostí než dříve.“

Knihovna
Dětská knihovna byla v tomto roce již
otevřená pravidelně. Stejně jako v loňském
jsme se však museli obejít bez akcí pro děti.
Celkově se i tato skutečnosti podepsala

na letošní velmi nízké návštěvnosti našich
malých i větších čtenářů. I přesto jsme však
pilně pracovali na doplňování knižního fondu tak, abychom naši knihovnu řádně připravili na nový školní rok.
Věříme, že v září k nám zavítají jak stávající tak i noví čtenáři. Můžou se těšit na příjemnou atmosféru naší obecní knihovny,
spoustu krásných knih a také na již na pravidelně konané akce. Za zmínku stojí jistě
předčítání či Noc s Andersenem.
Důležité informace na závěr:
Knihovnu najdete v 1. patře kulturního
domu.
Otevírací doba:
Knihovna pro děti – úterý 15.00–17.00
knihovna pro dospělé – středa 14.30–16.30
Přeji všem krásné léto.
Ivana Marténková

Farní život se nezastavil ani v oblasti údržby a oprav objektů. Probíhaly opravy fasády
a interiéru kostela v Heršpicích, hlavního
oltáře v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce,
v bývalém špitále proběhla izolace vlhkého
zdiva, na hřbitově příprava oprav obrubníků a křížů kněžských hrobů. Na Lutrštéku
v Němčanech pokračuje realizace nového
oltáře, restaurování hlavního oltáře, přípravy opravy kapličky a nové provedení blízké
studánky.
Milí přátelé, přeji nám všem, aby se náš
rodinný, společenský i duchovní život obnovil a vám, kteří jste to měli zvláště náročné,
rodičům, seniorům, všem, kteří pracujete
ve zdravotnictví a v profesích spojených
s náročností povolání, přeji zaslouženou dovolenou a dětem vydařené prázdniny!
P. Milan Vavro

Pořad bohoslužeb a informace: na www.
farnostslavkov.cz a www.facebook.com/farnostslavkov
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160,
P. Stanislav Pacner 737 509 507, slavkov@
dieceze.cz

Blahopřejeme
a děkujeme
Vážená paní Marková, děkujeme Vám
touto cestou za Vaši práci pro naši obec
v místní knihovně. Za těch 25 let jste tam
udělala spoustu práce. Knihovna prošla
několika úpravami, odrostly v ní generace čtenářů a další čtenáři a nové knihy
stále přicházejí. My Vám přejeme i nadále hodně zajímavých titulů, nadšených
návštěvníků knihovny a hodně čtenářské
vitality a energie.

8

Heršpický zpravodaj • Červenec 2021

Divadelní novinky
Téměř celé jaro jsme měli v nacvičování
nechtěnou pauzu. Jakmile se ale situace zlepšila, naše nové členky pokračovaly ve zkoušení nové hry. Premiéra hry byla 20. června tentokrát v Šaraticích, odkud pocházejí
naše nové posily. Doufám, že brzy vystoupí
i v Heršpicích a novou hru uvidíte také.
Tentokrát jsme oprášili loutky z naší úplně
první hry. Pamatujete si ještě, které to byly?
Pokud přijdete na vystoupení, tak je určitě

poznáte. Naše divadlo poctil svým zájmem
také pořad z České televize, který možná
někteří znáte – Toulavá kamera. Ohlásili
se s dotazem, zda by o divadle a řezbářské
práci Jirky Olšanského mohli natočit krátký
příběh. Souhlasili jsme (teda zejména Jirka
Olšanský) a televizní štáb nedávno strávil
v Heršpicích celé odpoledne. Z několikahodinového vyprávění, natáčení a focení prý
vznikne přibližně tříminutový příspěvek,

který bude součástí jednoho z příštích dílů
Toulavé kamery. Kterého přesně, to bohužel
zatím nevíme. Pořad vysílá ČT1 každou neděli v dopoledních hodinách. Pokud náš díl
nestihnete, určitě ho potom najdete v archivu na stránkách České televize.
Za členy divadla Dřeváček Soňa Vančová

(Pozn. redakce reportáž o loutkovém divadle
Dřeváček byl odvysílána 27. června 2021)

Z natáčení České televize

Co je nového na Jalovém dvoře?
První půlka roku 2021 je za námi a na Jalovém dvoře už nám naplno odstartovala
letní sezóna. Všechna naše zvířátka můžete
opět vidět ve venkovních výbězích a na pastvinách. Přímo před statkem na stráni se letos prohání nezvykle velké stádečko oslíků.
Náš oslí plemenný hřebec Pepa má letos několik nových nevěst. Uvidíte zde i oblíbeného lamáka Karla. Ve výběhu u voliéry ke kamerunským ovečkám přibyla dvě roztomilá
kůzlata. A podrbat se na svém tučném hřbetě nechá rádo i naše prasátko Bonnie. Všem
vám, návštěvníkům, velice děkujeme, že

respektujete naše prosby a zvířátka nám
nepřekrmujete pamlsky a že suché pečivo,
které pro ně nasušíte, nám necháváte pod
střechou u krbu před hospůdkou.
Hostinec U Hříbka je již oficiálně otevřen
a návštěvníci se sem mohou přijít občerst
vit vždy od středy do neděle (St, Čt 13–19
h.; Pá 13–21 h.; So 10–21 h.; Ne 10–20 h.)
a připraveny jsou opět i oblíbené odpoledne
a večery s hudbou.
Každou sobotu a neděli od 14 do 16 hodin
je před hospůdkou k dispozici poník nebo
malý kůň pro povožení dětí. Mimo to je

možné si také (vždy předem) domluvit vyjížďku na koni či v kočáře.
V termínu 18.–21. 6. proběhl již 13. ročník
filmového festivalu, který byl zároveň oslavou 30 let fungování tohoto známého kinematografu bratří Čadíků.
Na farmě se od začátku července budou
opět konat letní dětské pobyty, tematicky
zaměřené na koně, péči o zvířátka na farmě,
les a přírodu kolem nás. Tábory jsou určené pro děti od 6 let a je o ně skutečně velký
zájem.
V sobotu 14. 8. se uskuteční westernové
hobby závody, na které jsou srdečně zvaní
všichni jezdci i diváci.
O všech akcích vás budeme průběžně informovat na našich facebookových stránkách
Ekofarma Jalový dvůr a Hostinec u Hříbka
a také na našem webu www.jalovydvur.cz.
Srdečně se na vás těšíme a všem přejeme
krásné léto!
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Dětský den
Děkujeme všem složkám za perfektně zvládnutý dětský den. Děti si ho
opravdu užily, mnohému se přiučily a po dlouhé době se mohly zúčastnit
společné akce v naší obci.

Tour
de Ligary

Poděkování
Milí spoluobčané, vážení přátelé,
po dvaceti letech působení odchází ze
sboru ČCE v Heršpicích paní Mgr. Jarmila
Řezníčková, farářka. Děkujeme jí za její
práci a do dalšího působení jí přejeme
hodně sil, moudrosti a Božího požehnání.
Za evangelický sbor JN

Sběrný dvůr
ve Slavkově u Brna:
změna provozní doby
Provozovatel slavkovského sběrného
dvora společnost RESPONO změnil provozní dobu. Nově je místo pro uložení objemného odpadu otevřené i v pátek v čase
od 13 do 17 hodin. Na základě dlouhodobých zkušeností firma pozměňuje i pondělní provoz. Otevřeno bude od 12 do 18
hodin.
Pondělí
12–18 hodin
Středa
8–18 hodin
Pátek
13–17 hodin
Sobota
8–13 hodin
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Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt®
má své první držitele
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště učila další krok
v podpoře místních
podnikatelů, a to založením vlastní regionální značky BRNĚNSKO originální produkt®.
První certifikáty byly slavnostně předány
u příležitosti Dnů Slavkova na řemeslném
jarmarku v sobotu 29. 5. 2021 v překrásném
prostředí Rubensova sálu zámku Slavkov
u Brna. Na tomto jarmarku se tak mohli návštěvníci setkat s čerstvě oceněnými produkty. Stánek MAS byl součástí Pohádkové cesty, a tak zájemci měli možnost seznámit se
s myšlenkou regionální značky a prací MAS.
Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje
území kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice,
Židlochovice až po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních značek, která koordinuje 30 značek po celé republice. Regionální
značku získají výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii, a které svojí
jedinečností mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, který si koupí produkt
označený regionální značkou, má jistotu, že

tento produkt splňuje standardy regionálního značení.
První certifikované výrobky regionální
značkou BRNĚNSKO originální výrobek:
keramický Podržkvítek Lucie Babákové ze
Želešic, selské víno Pavla Husáka z Nesvačilky, Kdoulový sýr a Višně z Líšně z Chuti Moravy, mléčné bio výrobky Veroniky
Kropáčkové z Nelepče, medovina Jindřicha
Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství u Křížů
z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná autorská móda Lenky Miczkové z Hajan, med Ja-

roslava Martínka z Kuřimi, Elegan originální
šitá móda s autorskými potisky Nely Šulákové z Velešovic, uzené maso Josefa Jůzy
z Březiny, Vildenberské pivo Aleše Šmerdy
z Holubic, moravské zemské víno z vinařství Vykoukal z Hostěrádek-Rešova, děrované kraslice Pavly Tauberové z Křenovic,
víno, mošt a želé z rodinného bio vinařství
Válka z Nosislavi.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
www.slavkovskebojiste.cz
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Zahrádkáři informují
Rok 2021 ukrajuje den po dni
a než se nadějeme, nastanou
letní prázdniny. Nikdo z nás si
zcela jistě takový průběh roku
nepředstavoval. Ale snad konečně svítá na lepší časy. Situace
kolem koronaviru se zlepšuje,
převážná část našich zahrádkářů seniorů je již naočkována
a všichni se těší na společné aktivity. Přesto, že pandemie neumožňovala kolektivní spolupráci, podařilo se několika našim
jednotlivcům vytvořit na návsi
velikonoční aranžmá. Později
nám bylo líto „dřevěný dome-

ček“ rozšroubovat a za půl roku
znovu stavět pro betlém a tak
vznikla „cyklozastávka“.
Jako každoročně jsme ostříhali a upravili bylinkovou náves
a tím je výčet našich společných
aktivit v tomto pololetí prakticky vyčerpán. Doufáme, že následující období bude pro naši
činnost příznivější.
Za všechny zahrádkáře přeji
všem spoluobčanům a dětem
pevné zdraví, krásné zážitky,
hodně sluníčka a pěknou letní
pohodu.
Za zahrádkáře Jitka Novotná

Lazebnictví – Juříčkovi.cz

V našem E-shopu Vám nabízíme Péči o vlasy, tělo a pleť,
kartáče na vlasy, dekorativní kosmetiku, mýdla, sprchové
gely, zdravé mlsání, čaje atd…
Ke každé objednávce dáreček. Vše skladem a připraveno
k okamžitému osobnímu odběru v Heršpicích.
Těšíme se na Vaši návštěvu v našem virtuálním obchůdku
www.lazebnictvi-jurickovi.cz
Přejeme krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2021

Chcete inzerovat v Heršpickém zpravodaji? Zašlete nám svůj
letáček, vizitku elektronicky na adresu ouherspice@politavi.cz.
Inzerce je pro občany Heršpic zdarma.
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Heršpické fotbalové zápisky 6/2021
Poslední půlrok v heršpickém fotbalovém
týmu se nesl ve znamení velké fotbalové
přestávky. Přísná protiepidemická pravidla nám neumožnila na jaře hrát jakékoliv
fotbalové utkání. Tréninky byly zrušeny.
Vzhledem k tomu, že sezona byla přerušena a zároveň nebyla odehrána ani polovina
utkání, nebude v tomto fotbalovém ročníku
na okresní úrovni žádný tým sestupovat ani
postupovat. Poslední měsíc naštěstí došlo
k rozvolnění karanténních opatření a začali
jsme trénovat. Po dlouhé přestávce je vidět
u dětí velká chuť znovu trénovat a vyhrávat
zápasy. Odehráli jsme již několik přátelských utkání napříč všemi kategoriemi.
Celý fotbalový tým v této velké fotbalové přestávce ale nezahálel. Pustili jsme se
do rozsáhlé rekonstrukce celého areálu,
abychom vytvořili perfektní fotbalové prostředí.
Právě probíhá dokončení podkroví kabin.
Současné kabiny již nevyhovovaly velikostí požadavkům. V podkroví bylo vytvořeno
zázemí pro celý fotbalový tým, vybudovány
nové sprchy, prádelna na dresy, kanceláře,
společenská místnost a spousta úložného
prostoru. Konečně budou mít i mládežnické
kategorie své vlastní kabiny a zázemí.
Hned brzy z jara jsme zrealizovali umělé
osvětlení hřiště. Podařilo se nám osvětlit celou polovinu zelené travnaté plochy. Cílem
celé této akce je možnost trénování i ve večerních hodinách, především na podzim
a na jaře jsou dny velmi krátké a již brzy
se stmívá. Takto budou moci nejen muži,

Zápas maminky versus děti

ale i mládežnické kategorie trénovat maximálně venku, dokud nám to vrtkavé počasí
dovolí. Přeci jen trénink na trávě a na čerstvém vzduchu je vždy lepší než na umělém
a tvrdém povrchu v hale nebo tělocvičně.
Následně po této akci bylo rozhodnuto totálně zrekonstruovat celý povrch hřiště. Jestli
někdo z vás viděl na hřišti traktor s pluhem
orat, tak to se fotbalisti nechystali sázet
brambory, ale srovnávali fotbalovou plochu
a kypřili půdu pro nový trávník. Teď už se

nová tráva krásně zelená a má za sebou
první sekání. Na dalších brigádách se nám
podařilo vybudovat kompletně nové oplocení i s bránou. Jsou to stovky odpracovaných
hodin trenérů, fotbalistů a fotbalových příznivců. Když se ohlédnu půl roku zpět, je to
opravdu kus skvěle odvedené práce.
V plánu máme ještě připojit novou zásobní nádrž na vodu tak, abychom mohli nový
trávník řádně zalévat po celý rok. Chystáme
se na vybudování malých tribun pro diváky.
A samozřejmě organizujeme již tradiční
soustředění mládeže v Prudké u Tišnova.
Vzhledem k rekonstrukci povrchu hřiště
budeme nuceni odehrát celý podzim ve fotbalovém azylu v Rašovicích. Již teď probíhají všechny tréninky dětí i mužů na jejich
hřišti. Spojili jsme trénink našich mužů
s rašovskými pod vedením našeho trenéra
Lukáše Petze. Vybudovali jsme si nadstandardně dobré vztahy s rašovským týmem.
Jako jeden tým hrajeme společně přípravná
a přátelská utkání. Do budoucna se rýsuje
nadějná spolupráce a uvidíme, kam nás fotbalové cesty zavedou.
Závěrem bych vám jménem celého fotbalového výboru, všech funkcionářů, trenérů
i členů popřál krásné a slunné léto. Děti ať
si užijí prázdnin, letního koupání. A pokud nás budete chtít vidět na hřišti, zajeďte
do Rašovic a přijďte nás podpořit. Určitě Vás
potěšíme kvalitními výkony jak mládeže,
tak A týmu.
Za TJ Heršpice Pavel Řihák
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