Karel Knesl

Heršpický zpravodaj
starosta obce Heršpice
+420 724 744 038
starosta@herspice.cz

prosinec 2019

´

ˇ

“

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych se s Vámi
ohlédl za uplynulým
rokem.
Věřím, že řada z Vás
měla na začátku mého
nástupu do postu starosty obavy z toho, zda
a jak dokáži naši obec
vést. A já tomu rozumím. Zkušenosti jsem
neměl a stále je co se učit.
Věřím však, že se obavy nepotvrdily. Ano,
občas zhasnou světla nebo se překopne vodovod. Bohužel, tyto věci ovlivnit nemohu,
ale vždy se je snažím vyřešit co nejrychleji
tak, aby bylo vše v pořádku.
Začal bych kulturou sbližující lidi, kde
jsme jako obec ve spolupráci s místními
spolky pořádali řadu kulturních akcí. Zde
bych vypíchl dětský den, který se mimořádně povedl a dle počtu rozdaných dárků se
ho zúčastnilo téměř 90 dětí. To byl dosavadní rekord. Velmi vydařené byly i hody, kde
nám patrně dorůstá nová generace stárků,
za což jsme velmi rádi!
Chtěl bych tímto poděkovat všem dobrovolníkům za jejich práci pro naši obec
během roku. Spolková činnost v naší obci
je na velmi dobré úrovni, i když vím, že se
některým spolkům v tuto chvíli daří lépe,
některým hůře. K tomuto tématu bych přiřadil i brigády na Hejtmánkově zahradě, která
nemá se spolky nic společného, ale pracovalo zde mnoho dobrovolníků. Díky nim dnes
vypadá zahrada nádherně a stala se novým
důstojným klidovým místem v naší obci.
Velmi důležitým tématem jsou investice
a rozvoj obce. Po novém roce jsme se pustili do výběrového řízení na projekt MŠ a ZŠ,
ze kterého vzešla vítězná firma, která v tuto
chvíli pracuje na projektové dokumentaci.
Po novém roce bychom chtěli zažádat o stavební povolení a následně na to o dotaci.
Druhým důležitým cílem byla a je dostavba inženýrských sítí na ulici Široká. Hned
po novém roce jsme podali žádost o dotaci, která byla pozdržena z důvodu změny
financování tohoto datačního titulu. Ale
nyní můžu říci, že dotace nám byla schváleny Jihomoravským krajem teď v listopadu,

tudíž se můžeme pustit do dalšího výběrového řízení a během příštího roku přeložit
vodovodní potrubí s novými přípojkami
a vybudovat svod dešťové kanalizace. Dobrou zprávou je, že se nám podařilo upravit
rozpočet akce směrem dolů, a tím ušetřit
zajímavé prostředky obci.

Třetím velkým úkolem byla nedořešená
situace kolem zkrachovalé firmy RD Brist
a nedodělané komunikace. Tento vleklý
spor není po právnické stránce vůbec jednoduchý. Podnikli jsme kroky k tomu, aby
nám komunikace patřila a obec ji mohla dobudovat. Věřím, že to vyjde. 
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K tomuto tématu bych zmínil, že jsme podali tři žádosti o dotace z Jihomoravského
kraje. A to na rozvoj komunitního žití a péči
o zeleň, proseniorskou politiku a podporu
a rozvoj obecních knihoven. V žádostech
jsme byly úspěšní a Vy to můžete pozorovat v podobě nového obecního traktůrku,
ovocných stromků v Hejtmánkově zahradě,
dataprojektoru v knihovně a přísálí, v cestovatelských přednáškách nebo dílničkách.
Další úkol, který jsme si vytyčili, bylo
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splnit podmínky pro žádost o zahájení komplexních pozemkových úprav. Tyto podmínky jsme splnili a v tuto chvíli probíhá příprava celého projektu, která bude trvat asi
pět let a bude obsahovat řadu diskuzí s Vámi
občany, zaměřování, návrhů na krajinotvorné a bezpečnostní prvky jako jsou retenční
nádrže, suché poldry, obnova cest, zakládaní větrolamů apod.
Témat, o kterých by se dalo psát je spousta, avšak máte celý Heršpický zpravodaj te-

prve před sebou a zajímavými články se to
tu jen hemží :)
Chtěl bych tímto veřejně poděkovat všem,
kteří se na výše zmíněných aktivitách podíleli, jelikož jejich ochota se zapojit nebo
jejich odbornost nám velmi pomohla. Díky
tomu se vše, co jsme si stanovili, povedlo
uskutečnit.
Závěrem Vám všem přeji klidné, příjemné
svátky a úspěšný, symbolický rok 2020.
Karel Knesl, starosta

Proč přechod na DVB-T2?
Jde o změnu vynucenou vnějšími okolnostmi, na kterou provozovatelé televizního
vysílání a vysílacích sítí neměli žádný vliv
a musí se s ní vypořádat. Z jakého důvodu
se tedy přechází na DVB-T2? Mobilní operátoři si vymohli uvolnění části vysílacího
spektra, které nyní využívá televizní vysílání
pro vlastní služby mobilního internetového
připojení. Řešením je přechod na spektrálně
efektivnější systém DVB-T2, který umož-

ní zachovat rozsah a pokrytí TV signálem
na dnešní úrovni.
Od ledna do konce června 2020 postupně
přechází celé Česko na nové vysílání. Kdo
chce dál sledovat bezplatné pozemní vysílání, musí vlastnit moderní televizi, umožňující příjem DVB-T2 nebo alespoň set-top box,
malou krabičku na převod signálu, která se
připojí ke stávajícímu televizoru. Pokud bydlíte v bytovém domě a pro příjem televize

Černé skládky v okolí obce

využíváte tzv. společnou anténu, neobejde
se přechod na nový typ vysílání bez úprav
televizních antén a anténních systémů. Tyto
úpravy je nutné provést ve spolupráci se
specializovanými servisními firmami.
Jihomoravský kraj – přechod na DVB-T2
bude 31. 3. 2020
Více informaci a postupy k zapojení a přeladění najdete na https://www.dvbt2overeno.cz/

Společenská kronika
Blahopřejeme nejstarší občance Heršpic paní Jiřině Kohoutkové k 97. narozeninám. Přejeme hodně sil, životní vitality a především pevné zdraví.
Vítáme tyto nové občánky:
Klára Jelínková
Stella Olšová
Adéla Bedřichová
Adéla Le

Úřední hodiny během
vánočních svátků
23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
27. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
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Odpady v obci
Odpadové hospodářství patří k velmi frekventovaným tématům. Odpadu je čím dál
víc. Přibývá obyvatel Heršpic. Přibývá zbytečných obalů. A přibývají i nezodpovědní
občané, kteří si kontejnery stále pletou.
V obci máme tyto kontejnery: na papír –
modrý, na plast a hliník – žlutý, na barevné
sklo – zelený, na bílé sklo – bílý. Navíc najdete pod kostelem vysoký krémový kontejner
na starý textil, v kulturním domě kontejner
na starý elektroodpad a baterie, před prodejnou potravin, v ulici u hřbitova a Nad
Zahrady kontejnery na tuky a oleje. Od jara
do podzimu je v Hejtmánkově zahradě přistavený velkoobjemový kontejner na bioodpad, dvakrát ročně můžete zase u hřbitova
a u potoka využít kontejner na velkobjemoový odpad z domácností. Vždy na jaře
a na podzim pořádá naše škola sběr starého
papíru a TJ Heršpice sběr šrotu. Nebezpečný odpad provádí Respono dvakrát ročně,
jednou na jaře a podruhé na podzim.
Po celé obci je celkem pět sběrných míst
– na návsi u obchodu, před domem č. 3
(Hejtmánkovo), v Profesorce, Nad Zahrady
a u hřbitova. Prosíme všechny občany, aby
využívaly všechna místa, zvláště v nadcházejících dnech, kdy očekáváme zvýšené
množství všech druhů odpadů.

Oleje a tuky

Obzvlášť nyní, v době vánočních svátků,
využijte tento nenápadný kontejner před
prodejnou potravin, v ulici Nad Zahrady nebo v ulici ke hřbitovu. Je určený pro
všechny rostlinné fritovací oleje a tuky z ku-

Kontejner na oleje a tuky

chyně. Použitý olej uzavřete do plastové nádoby (kanystru, PET lahve) a uložte do kontejneru. Oleje a tuky prosím nevylévejte
do odpadu. Ztuhlý tuk na sebe nabaluje další nečistoty, ucpává čerpadla, znesnadňuje
průtok odpadních vod. Následná údržba
a odstraňování je velmi náročné. Do kontejneru nepatří motorové oleje a nebezpečná maziva. Pro tento druh odpadu využijte
sběrný dvůr ve Slavkově u Brna.

Sběrný box na drobné elektrospotřebiče a baterie

Ve vstupní chodbě kulturního domu
najdete pod schodištěm tento kontejner.
Nebojte se ho otevřít a použít. Zejména
teď o Vánocích často vyměňujeme staré
za nové. Elektrospotřebiče obecně obsahují

Kontejner na drobné elektrospotř. a baterie

spoustu nebezpečných prvků a látek (rtuť,
olovo, kadmium), ale i materiály, které se
dají ještě dále recyklovat a použít k dalšími
využití. Proto je nevyhazujte do směsného
odpadu, ale zajděte si k tomuto kontejneru.
Patří do něj: drobné hračky, nářadí, toustovače, fény, zářivky, telefony, baterie, klávesnice, CD a DVD nebo kalkulačky. Větší
elektroodpad patří opět do sběrného dvora
do Slavkova. Firma Respono je při běžném
svozu odpadu neodváží, to je už na Vás.

Poplatky na rok 2020
Začnou se vybírat od 24. 2. 2020.
Poplatek
za komunální odpad 540 Kč osoba/rok
Poplatek za psa 
Kabelová televize

Kbelík majitel odložil před kontejnery,
aniž by se pokusil odpady roztřídit

Plastový kýbl plný igelitů a zvláštní
páchnoucí směsi z kuchyně

150 Kč
1 380 Kč/rok

Prosíme občany, aby přinesli na lístečku napsaný počet sběrných nádob na komunální odpad a velikost jejich obsahu,
které doma využívají.

Svoz odpadu a bio
odpadu v době
vánočních svátků
Komunální odpad
30. 12. 2019 –vývoz odpadu dle pravidelného svozového plánu
Sběrné dvory budou 24. 12., 25. 12.,
26. 12., 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 pro veřejnost uzavřeny.
Bio
12. 12. 2019, 9. 1. 2020, 6. 2. 2020.
Od března pokračuje svoz 2x měsíčně.
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Jaký byl rok 2019 Jalovém dvoře

Už za měsíc se rozloučíme s rokem 2019
a tak pomalu vzpomínáme, co se vlastně
u nás na Jalovém dvoře za ten rok událo. Byl
to rok krásný, plný akcí a zážitků, za které
děkujeme nejen všem z Jalového dvora, ale
hlavně Vám návštěvníkům, kteří jste náš rok
udělali krásným.
Začátek roku byl ve znamení jehňátek,
protože se nám narodilo plno nových členů
farmy. V lednu k nám přišel i sníh a to jste
měli vidět, jak se v něm všichni naši čtyřnozí obyvatelé vyřádili. Únor se nesl ve znamení probouzení se po zimní pauze a ty
studené dny nám aspoň zpříjemňoval náš

Hostinec U Hříbka a vidina blížícího se jara.
V březnu se začala celá farma probouzet
zpět k životu. 2. 3. 2019 jsme se zúčastnili
vozatajských závodů na VFU v Brně, 6. 4.
2019 se u nás konalo velmi povedené Vítání jara, akce pro děti, které už se nemohly dočkat řádění venku. Navíc opět začaly
dětské pobyty, první odvážní cyklisté vyjeli
zkontrolovat cesty po zimním spánku a pro
děti od dubna začalo víkendové vožení vedle hospůdky. 25. 5. 2019 jsme se zúčastnili s našimi koníky focení na slavkovském
zámku a pomalu se začalo vše připravovat
na letní sezónu.
Přišlo léto a hned 1. 6. 2019 se u nás konal
dětský den, který se velmi vydařil a odstartoval léto plné akcí. 19. 6. 2019 jsme se opět
stali součástí T-Mobile běhu a za tu možnost
Heršpicím opět děkujeme, všichni zúčastnění předvedli skvělé výkony a organizátorům
se akce povedla! V den běhu navíc začal pětidenní EkoFilmFest (19.–23. 6) a my jsme si
užili několik skvělých filmů na plátně pod
širým nebem. Během sezóny k nám přijelo
zhruba 30 škol, které u nás strávily dny v obklopení zvířat. V červenci u nás odstartovaly
dětské tábory, které trvaly celé prázdniny,
a celkem 9 turnusů naplnilo 180 dětí. 17. 8.
2019 se u nás také uskutečnily westernové

závody, které zakončilo pravidelné hraní
v podání Milana Šány.
Podzim u nás začal slunečně a tak není
divu, že vydařená byla i svatba, která se u nás
konala poslední víkend v září. S ubývajícím
sluníčkem pomalu skončilo i víkendové vožení a ke konci došly i dětské pobyty a pomalu
jsme se začali chystat na další zimu. V říjnu
jsme oslavili nový titul naší paní majitelky,
která se stala mistryní ČR v jednospřeží.
V listopadu jsme prožili svátek svatého Martina správně, s výbornou husou a svatomartinským víkendem v Hostinci U Hříbka. A co
nás ještě v posledním měsíci roku čeká? 7.
12. 2019 k nám přijede Mikuláš, takže všechny hříšné i hodné děti jsou zvané. Pak už si
k nám jen můžete přijet užít vánoční pohodu
a to i na Štědrý den, kdy bude hospůdka otevřena od 10 do 14 hodin.
Na závěr už nezbývá nic jiného, než ještě
jednou poděkovat za krásně prožitý rok 2019.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o fungování statku a všech akcí, děkujeme celému
kolektivu Hostince U Hříbka, děkujeme všem
našim úžasným návštěvníkům a všem dětem,
které si k nám přišly vyzkoušet, jak úžasné
je být mezi zvířaty, a děkujeme našim čtyřnohým miláčkům. Přejeme příjemně prožité
svátky a na viděnou v roce 2020!

Divadlo chystá premiéru nové hry!
„Braň se, bídný Hlodáku!“
„Uteč, zbabělý Zubáku, jestli je Ti život
milý!“
Tyto a podobné pokřiky se ozývají u nácviku nové hry, kterou pro nás i vás napsal
Jiří Olšanský. Nová hra je akční, plná zvratů a soubojů a po pravdě nám dává trochu
zabrat. Vystupuje v ní totiž víc postav než
obvykle. Každý herec má tak svoji roli jen
pro sebe. Tentokrát moc alternací nemáme,
a tak je občas těžké zařídit, aby se na zkoušce setkali všichni herci. I tak pilně nacvičujeme.
Hra je velmi originální, byť na motivy
staré divadelní klasiky (jsem zvědavá, jestli

po představení uhodnete, kterou hru jsme si
tak trochu předělali). Loutky jsou kouzelné
(myslím, že jsou zatím nejhezčí ze všech, se
kterými jsme hráli).

Už
tradičně
na závěr uslyšíte
zase krásnou písničku, hudbu opět složil
náš dvorní skladatel Honza Friedman.
Předběžně chystáme vystoupení na 2. víkend v lednu. Termín zatím není definitivní,
proto prosím sledujte vývěsku a hlášení rozhlasu. Určitě dáme vědět, jakmile budeme
připraveni s pohádkou vystoupit.
Do našich řad zavítali 2 noví herci, ale stále máme místo pro další zájemce o divadlo!
Neváhejte se přijít podívat, ať už na představení, nebo na některou zkoušku a vyzkoušet
si, jaká skvělá je to zábava.
Těšíme se na vás všechny v lednu!
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Zdravíme všechny příznivce TJ Heršpice a sportu
Na úvod bych se zmínil o fotbalové části spolku, který tvoří největší členskou
základnu. Letošní rok byl z pohledu výkonů mužstev fotbalu velmi rozdílný. Naše
mládežnické týmy skvěle reprezentují
naši obec, a to hned na několika úrovních.
Základní úrovní jsou mistrovské zápasy
mladší a starší přípravky, kde jsme většinu
utkání podzimní části sezóny zvítězili. Nadstavbovou částí jsou zimní halové turnaje,
kde se naše týmy setkávají s týmy z celého okresu i z Brna a Hodonína. Díky tomu
získávají další cenné zkušenosti a s nimi
i trenéři. K tomu bych dodal, že šest trenérů
mládeže úspěšně složilo trenérské zkoušky
na vyšší kvalifikace, organizované FAČRem.
Novinkou podzimu je založení sdruženého
oddílu mladších žáků ve spolupráci s FK
Křižanovice, kde pravidelně nastupuje 5–7

našich hráčů a tvoří základní kostru týmu.
Nesmíme zapomenout i na naše nejmladší
členy z minipřípravky, kteří se rozvíjí neuvěřitelnou rychlostí a těšíme se až začnou
nastupovat v mladší přípravce v nadcházejících letech.
Dramaticky odlišná je situace v týmu
mužů, kde nás v prvních dvou třetinách
podzimní části postihla nebývale velká
marodka, a to se podepsalo i na výsledcích
podzimu, kde jsme skončili na předposledním místě s osmi body. Je ale důležité říci,
že zranění se vyléčila a výsledky i výkony
se v posledních zápasech i díky vedení dočasného trenéra výrazně zlepšily a jsou tak
dobrou předzvěstí do jarní části, od které si
slibujeme lepší výsledky i umístění, jelikož
náskok týmů není nijak velký a tabulka je
nebývale vyrovnaná.

Co se týká chodu, možná jste mnozí z Vás
zaznamenali zemní a zednické práce. Máme
za sebou rekonstrukci Hospůdky na hřišti,
rekonstrukci terasy a vybudování bezbariérového přístupu na hřiště, zajištění základu
pod štítovou zdí, dodělání fasády ze zadní
části strany kabin a v poslední části nás čeká
dostavba podkroví, kde vznikne nový prostor pro zázemí klubu.
Další částí TJ Heršpice je tým stolního tenisu, který si v začátcích podzimní části vedl
velmi dobře, vedl tabulku, a to i přes odchod
hráčů, kteří patřili k základu týmu. Poslední
zápasy se již tak nepovedly, ale věříme, že
v jarní části navážou na úspěchy ze začátku
sezony.
Třetí a poslední oddíl je oddíl žen, který
přes zimu plánuje lehké cvičení formou protahování.

Zahrádkáři informují
Letošní rok pomalu končí, pěstitelé mají
svoje pozemky připraveny na zimu a mohou se věnovat i jiným činnostem, jako jsou
přednášky, výroba adventních věnců, pečení cukroví, kultura a odpočinek. Zahrádkáři
si po náročné pěstitelské sezoně odpočinek
určitě zaslouží. A zaslouží si také pochvalu za podzimní zahrádkářskou výstavu.
Na rozdíl od některých zahrádkářských
spolků, které se rozhodly v letošním roce
pro totální neúrodu ovoce, výstavu nedělat, naše zahrádkářky se toho nebály a řekly – výstavu uděláme. Bylo rozhodnuto, že
výstavu obohatíme malou expozicí retro
hraček.
A tak poslední zářijový víkend měli zahrádkáři a zahrádkářky pilno. Do kulturního
domu pěstitelé přiváželi svoje vypěstované
produkty, zahrádkářky prohledaly šuplíky a někdy i krabice na půdě, aby přinesly
hračky do retro expozice. A nezahálely ani
děti v heršpické škole a školce, a jako každoročně připravovaly svoje výrobky a výkre-

sy. Šikovné členky napekly dobré zákusky
a další šikovné zahrádkářky aranžovaly
výstavu. Byla připravena bohatá tombola,
burčák byl tak akorát a výstava mohla začít.
Přestože se výstava nesla v duchu „Zahrádkaření bylo letos na draka“, nebyla to
tak docela pravda. Sešlo se nám mnoho
krásných a zajímavých vypěstovaných produktů, a co chybělo u ovoce, plně nahradila
zelenina. Na chodbě měl krásnou expozici
pan Hanzelka s panem Beránkem, v retro
koutku bylo plno historických hraček, které potěšily převážně starší generaci, pěkné výkresy a výrobky zde měla heršpická
i kobeřická škola a školka. Kdo chtěl, mohl
posedět u kávy, čaje, burčáku i vínečka.
Z našeho pohledu se nám výstava velmi vydařila. A věříme, že se líbila i našim hostům.
O víkendu si ji prohlédlo 403 návštěvníků,
a v pondělí se přišlo podívat asi 100 dětí se
svými učitelkami z Kobeřic, Nížkovic a Heršpic. Rádi bychom poděkovali všem, kteří
naši výstavu navštívili a také pěstitelům,

kteří výstavu podpořili svou účastí a svými
výpěstky.
Asi poslední zahrádkářskou akcí v letošním roce byla přednáška na téma: „Příběhy
ukryté v hymnách“. Spisovatelka a lektorka
Bc. Dana Šimková z Křenovic nás zajímavým
vyprávěním seznámila s hymnami různých
států, s jejich proměnou a historií. Zazněly
tóny známé i méně známé, přednáška byla
doplněna promítáním. Škoda, že se na přednášce sešly jen zahrádkářky a jejich rodiny,
protože to bylo zajímavé a poučné a vstup
byl pro všechny zdarma. Uvažujeme, že
v příštím roce uděláme s paní spisovatelkou
další přednášku na téma „Marie Terezie“.
A pokud se přednáška uskuteční, bude opět
pro všechny zájemce zdarma. Včas budeme
informovat.
Protože se nezadržitelně blíží konec roku,
rádi bychom popřáli všem spoluobčanům
hodně zdraví, spokojenosti a dobré pohody
do nastávajícího nového roku 2020.
Za zahrádkáře Jitka Novotná
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Ze života školy
Blíží se čas Vánoc, čas příjemných
chvil, které trávíme v rodinném kruhu
a s přáteli. Konec kalendářního roku
máme za dveřmi, zato školní rok je v plném proudu. Žáci se učí „ze všech sil“,
probíhají pravidelné akce, které s tímto
obdobím souvisejí. V mateřské ani v základní škole jsme se nezastavili. Prvňáčci již čtou první věty, píšou písmena
i slabiky, sčítají a odčítají. Jejich starší
spolužáci hravě zvládají vyjmenovaná
Prvňáčci
slova, tvrdé a měkké souhlásky, angličtinu, počítání do sta, násobilku, dělení, slovní kterém nám pomáhali občané obce a za to
úlohy i ostatní činnosti. Paní učitelky mají bych jim chtěla poděkovat.
V listopadu nás navštívil lékař ze záchranplné ruce práce. Pěkná výzdoba Vás přivítá
hned při vstupu do školy a doprovází Vás né služby a zástupce Českého červeného
kříže, kteří předvedli dětem i ostatním zavšemi třídami.
Co jsme za čtyři měsíce všechno prožili? Je městnancům školy zásady první pomoci.
toho opravdu velká spousta, posuďte sami.
Žáci si vyzkoušeli masáž srdce, ošetření
Školní rok byl slavnostně zahájen spolu zlomenin a hlavně postupy, jak můžeme
s rodiči a panem starostou u pamětní lípy, pomoci zraněnému. Přijelo divadlo Radost
kde prvňáčci dostali krásné dárky. Vyrobi- s pohádkou: „Krtek a kolo“. Vykrajovali
li jsme krásná dýňová strašidla a vyzdobili jsme perníčky, které si žáci třídách vyzdobili
jimi okolí školy. Navštívili zahrádkářskou a připravili na vánoční besídku. V hodinách
výstavu a prožili komiksový workshop s pa- výtvarné a pracovní výchovy žáci vytvořili
nem Vydrou.
velkou spoustu nádherných výrobků na VáTaké měsíc říjen byl aktivitami naplněn noční jarmark, který každoročně pořádá
až k prasknutí. V rámci projektu 72 – ho- Centrum Ententyky. Výtěžek z prodeje, ktedin: „Pomáhám, protože chci“ jsme vyro- rý nám byl Centrem Ententyky předán, jsme
bili ptáčkům krmítka, lojové koule a pítka použili na úhradu autobusu na předvánoční
na vodu, které v zimě umístíme do školní výlet. Mnohokrát děkujeme.
Prosinec nám přinesl Mikulášskou nadílzahrady, aby se u nás měli ptáci v zimě dobře. Proběhl tradiční sběr starého papíru, při ku, kterou pro naše děti připravili zahrádkáři

Děti mateřské školy, 2. září 2019

z Heršpic. Uspořádali jsme výlet do skanzenu ve Strážnici, kde se děti z mateřské
i základní školy seznámily s vánočními
tradicemi a zvyky. 6. prosince se konala
Čertovská veselice. Den plný her soutěží
a tvoření. Ve škole byste nenašli nikoho
jiného, než veselé a skotačivé andílky
s čerty. Vánoční vystoupení, besídky
ve třídách s koledováním a dárečky uzavřou poslední chvilky ve škole.
Rok 2019 se chýlí ke svému konci
a blíží se nejkrásnější svátky vánoční.
Za několik dní usednete ke svátečně prostřenému stolu a Vaše domovy osvěží vůně
jehličí, purpury a tradičního cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří jasnými barvami,
stejně jako oči dětí, které s napětím očekávají dárečky od Ježíška.
Přeji Vám, abyste tyto dny prožili příjemně v kruhu své rodiny a přátel. Pokusme se
nemyslet na stres nebo starosti a více mysleme a vzpomínejme na lidi kolem nás, na lidi
se kterými žijeme, se kterými se potkáváme.
Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich pilnou a svědomitou práci. Rodičům, obecnímu úřadu,
sdružením, spolkům a sponzorům za jejich
podporu a pomoc.
Děkuji za Vaši přízeň a přeji Vám spokojené prožití vánočních svátků, spoustu radostných okamžiků, pevné zdraví a mnoho
štěstí do nového roku 2020.

První školní den, 2. září 2019

Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy
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MAS Slavkovské bojiště
Otevřené místní partnerství obcí, podnikatelů, spolků a aktivních občanů
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště je spolek, který se snaží být aktivní
ve svém regionu různou formou. Jednou
z nich je přerozdělování evropských peněz
na rozvoj místních obcí (na školy, školky,
chodníky) nebo na podporu zemědělců nebo
živnostníků. MAS žadatelům podává při zpracování své žádosti pomocnou ruku. Projekty
administruje, poskytuje individuální konzultace, radí s projektovým záměrem, se zpracováním žádosti a až po podání žádosti o platbu
je žadatelům k dispozici v kanceláři MAS,
v budově obecního úřadu v Hruškách u Brna.
Na přelomu roku 2019/20 bude vyhlášena další výzva, příjem žádostí bude otevřen
do dubna 2020. Finanční příspěvky jsou
ve výši 45–50 % a jsou určené na pořízení

strojů, vybavení nebo stavby v zemědělské
či nezemědělské výrobě.
Od roku 2017 MAS vyhlásila a úspěšně
ukončila 8 výzev z Integrovaného regionálního programu (IROP), 3 výzvy z Programu
rozvoje venkova (PRV) a 7 výzev z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Z programu IROP byla rozšířena ZŠ Sivice, ZŠ Mokrá
– Horákov, MŠ Blažovice, upraveny průtahy
obcí Sokolnice a Moutnice, z programu Zaměstnanost byly např. podpořeny příměstské
tábory v Němčanech, Slavkově, Bučovicích,
Blažovicích. Celková alokace 12 mil. Kč pro
OPZ vše ve vyhlášených výzvách přerozdělena, v IROP bylo z celkové alokace 70 mil. Kč
zatím rozděleno 30 mil., v PRV bylo z celkové
alokace 25 mil. Kč vyčerpáno 15,5 mil. Kč.

Jinou formou podpory regionu jsou vlastní projekty MAS, např. projekty spolupráce
s ostatními MAS nebo například finanční
podpora malých spolků v území prostřednictvím tzv. „Malého LEADERU“. Díky dotaci
jihomoravského kraje a vlastním finančním
prostředkům v letošním roce MAS podpořila
10 kulturních a sportovních akcí, např. benefiční koncert v Šaraticích, minivolejbalový
turnaj pro děti v Hruškách, Divadelní festival ve Tvarožné, folklórní den v Telnici nebo
seminář s odborníky pořádaný hrušeckými
hasiči pro děti a veřejnost o požární prevenci
a pravidlech první pomoci.
MAS počítá s podporou spolků i v příštím
roce.
Hana Tomanová

Náš konkrétní advent
Doba adventní je v našich přírodních
podmínkách spojena s kontrastem temnoty a světla. Dny jsou krátké, tmavé večery
i rána je potřeba prosvěcovat světlem, abychom se dokázali na svých cestách orientovat. Do tohoto temného období roku zaznívají při bohoslužbách slova Písma Svatého,
jež nás vybízejí k tomu, abychom se obrátili, neboť den se přiblížil, abychom se oblékli do výzbroje světla a kráčeli v Hospodinově světle po jeho stezkách. Co to pro nás
konkrétně znamená? Například se budu
více zajímat o své blízké, děti, manželku,
vyslechnu je, udělám si na ně čas. Opráším
bibli a přečtu si kapitolu z evangelia. Když
vím, jak se v dané situaci zachovat správně, odvážně to udělám. Budu si všímat,
zda v mém okolí není někdo, komu bych
mohl pomoci. Zkusím najít alespoň 5 věcí,
za které mohu být Bohu vděčný a poděkuji v modlitbě. Dnes vykonám jeden dobrý
skutek a nikomu o něm nepovím. Půjdu
do letošních Vánoc ke svátosti smíření.
Trpělivě vyslechnu každého, kdo mi chce
něco sdělit, postěžovat si. Budu se modlit za lidi, kteří mi ubližují. Udělám něco,
do čeho se mi nechce, ale vím, že je to důležité…
Věříme, že naše konkrétní snažení přinese své plody. Nabízíme vám také modlitby,
které mohou obohatit vaší rodinu i každého
z vás na štědrý večer.
Radostné prožití adventní doby a vánoční
svátků vám přejí
P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner

Modlitba v rodině na Štědrý večer

Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro
nás narodil a že při oslavě tvého narození

naše rodina může být spolu. Zachovej nás
a naše blízké ve své milosti, ať naší rodině
vládne vždy láska, radost a pokoj.
Děkujeme ti za uplynulé dny, měsíce
a roky, ve kterých jsi nás provázel. Dej,
prosíme, nám i celému našemu národu
své požehnání do nového roku a veď svým
Duchem všechna naše rozhodování, slova
i skutky.
Děkujeme ti za chvíle prožité s těmi, kteří
nás v tomto světě již opustili. Shlédni, prosíme, na zemřelé členy naší rodiny a přátele
(můžeme vyjmenovat) a dopřej jim, aby se
mohli radovat s tebou v nebi.
Otče náš…
Narozený Spasitel nám přinesl smíření
s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme
jeden druhého za odpuštění a podejme si
ruce na znamení pokoje.
Nebeský Otče, požehnej nás, i toto jídlo,
které od tebe dostáváme. Dej také pokrm
těm, kteří ho nemají, a svůj pokoj každému
lidskému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.
Můžeme zazpívat koledu Narodil se Kristus Pán.

Štědrovečerní mše sv. pro rodiny
s dětmi

Letos bude poprvé v kostele sv. Matouše
vánoční bohoslužba na Štědrý den v 15.30
hodin. Promluva bude zaměřená pro rodiče
a děti, můžete shlédnout také betlém. Srdečně vás zveme.

Adventní a vánoční program farnosti
Slavkov u Brna

Nedělní mše svatá v Heršpicích v 7.30 hodin.
Ve čtvrtek zveme předškolní i školní děti
na mše s tématem pro děti v 17.00 hodin.

15. 12. Předvánoční koncert Danielis, Dům
Svaté Rodiny, Slavkov 18.00
16. a 17. 12. pondělí a úterý, zpovědní dny,
kostel Slavkov, 17.00–19.00
19. 12. čtvrtek, zpovědní den, kostel Heršpice, 16.30–17.00
24. 12. Betlémské světlo, kostel Heršpice
10.00–11.00 (Slavkov 8.00–15.30)
24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny
s dětmi, Heršpice 15.30
24. 12. Půlnoční mše svaté: Slavkov 22.30,
Hodějice 21.00, Němčany 21.00, Nížkovice
21.00.
25. 12. Slavnost Narození Páně, Heršpice
11.00
25. 12. Vánoční scénka dětí, před kostelem
Slavkov 15.30
26. 12. Svátek sv. Štěpána, Heršpice 11.00
28. 12. Vánoční koncert Danielis, Hodějice
kostel 17.00
29. 12. Svátek svaté Rodiny, mše s žehnáním
rodin a obnovou manželských slibů, Heršpice 7.30
31. 12. Mše sv. na poděkování s přehledem
za rok 2019, Slavkov 16.00
1. 1. 2020 Nový rok, mše sv. Heršpice 11.00
5. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody,
křídy a kadidla, Heršpice 11.00
5. 1. Tříkrálový koncert, kostel Slavkov
16.30, Collegium magistrorum Mikulov
a Smíšený sbor Ars Brunensis Brno
9. 1. Kurz Alfa – zahájení, Dům Svaté Rodiny, Slavkov 19.00
Další informace o programu farnosti najdete na www.farnostslavkov.cz
Kontakt: tel. P. Milan Vavro 604 280 160,
P. Stanislav Pacner 737 509 507, e-mail:
slavkov@dieceze.cz

8

Vyhodnocení
cykloakce
Zavítat od jara
do konce letních prázdnin
na kole do sedmadvaceti obcí, které jsou součástí Ždánického lesa a Politaví, ve všech posbírat
razítka do průkazky, případně si zaznamenat získanou odpověď na otázku. To
je podmínkou cykloakce, kterou svazek
již pravidelně několik let vyhlašuje. Letos se slavnostní vyhlášení konalo 28.
září v Uhřicích u Kyjova. Cyklisté strávili
v Uhřicích odpoledne naplněné bohatým
programem. Doprovodnou aktivitou byla
již tradičně možnost přispět svou tělesnou
energií na dva projekty v rámci programu
Pomáhej pohybem Nadace ČEZ. Součástí
byl festival Svatováclavských gulášů.
Tradičně nechyběla bohatá tombola.
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Kulturní a společenské akce ve

Tradiční krojované hody

Poštovní schránka
I když žijeme
v době elektronické
komunikace,
přece jen není zcela možné vyhnout
se i komunikaci
v listinné podobě.
Jedná se o doru
čování České pošty, ale i různá sdělení
od obce, například oznámení o volbách,
doručování zpravodaje apod. Podmínkou
úspěšného doručení je, aby každý dům byl
řádně označen číslem popisným a funkční
poštovní schránkou, která by splňovala požadavek nenáročné dostupnosti. Schránku
umístěte nejlépe u rodinného domu na hranici pozemku s volným přístupem z veřejné komunikace.
Zároveň apelujeme na chovatele psů,
aby si své čtyřnohé mazlíčky zabezpečili
tak, aby neohrožovali doručovatele, kteří
vykonávají službu pro nás všechny.

Tradiční krojované hody, předávání stárkovského práva

Seniorské obálky
Obec Heršpice se zapojila do projektu
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Seniorské obálky slouží jako
první pomocník záchranářům v případě
zásahu. Vyplněná karta (formulář vložený
v tomto vydání) obsahuje základní informaci o občanovi, nemoci, medikaci a kontakt na nejbližší osoby. Kartu je vhodné
umístit na viditelném místě v domácnosti,
např. na vnitřní část vstupních dveří. Integrovaný záchranný systém je informován,
že se naše obec do projektu zapojila.

Heršpická bitva v Hejtmánkově zahradě, 28. listopadu
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fotografiích

Pečení koláčů

Keramická dílnička Hmyzí hotel, 17. listopadu

Podzimní brigáda v Hejtmánkově zahradě, 19. října

Keramická dílnička Adventní věnec, 3. listopadu

Cestovatelská přednáška o Islandu, 17. listopadu

Vánoční setkání s občany, 11. prosince
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Garážový
výprodej
Centrum Ententyky bude pořádat nově k již tradiční jarní burze
garážový výprodej. Přihlaste se
k prodeji, na svůj dvorek, do garáže nebo zahradu v den garážových
prodejů vytahejte všechno, co
vám doma překáží nebo co prostě
jen už nepotřebujete, označte vaše
prodejní místo cedulkou, otevřete
vrata a prodávejte, povídejte si se
sousedy – a prostě se bavte!
Tereza Halová

Hrajeme s rodinou 2019
a ples Centra Ententyky
v rytmu swingu
Podzim rychle ubíhá a adventní čas je
již před námi. Tak by
se dalo charakterizovat období, které teď
prožíváme v Centru
Ententyky. A také se
ohlížíme nazpět, abychom zhodnotili aktivity v novém školním
roce. V září a říjnu se
v Centru otevřelo celkem 19 aktivit pro děti i rodiče
a velmi nás potěšil velký zájem o ně. Realizovali jsme
mnoho projektů, mezi nimi například projekt Ententyky – Hrajeme s rodinou 2019, který finančně podpořilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Díky němu se
mohl uskutečnit Kurz předporodní přípravy pro nastávající rodiče a také přednášky o výchově dětí. Rodičům
jsme projektem nabídli možnost rozvíjet své rodičovské kompetence a lépe chápat své děti, nastavovat jim
správné hranice v každém jejich období a reagovat
adekvátně i na nepříjemné výchovné momenty a zátěžové situace v rodině, jako je například nástup dítěte
do mateřské školy.
V novém roce přijměte pozvání na naši první větší
akci, kterou je Benefiční ples Centra Ententyky v sobotu 25. ledna 2020 v sále kulturního domu v Heršpicích.
Plesem se potáhne dobová linka zábavy v duchu 20.
a 30. let, proto budeme tančit i ladit svůj oděv do tohoto
swingového období.
Dovolte mi Vám za Centrum Ententyky popřát pokojné a radostné období příprav na Vánoce a stejně tak
jejich prožití.
Lucie Štefánková
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Přečti mi, babičko, pohádku – obecní knihovna 10. září

Burza knih 5. října

Zprávičky z dětské knihovny
Po letních prázdninách, kdy děti trávily
čas především na dovolených či na koupališti, jsme uvítali naše malé čtenáře v knihovně vybavené novým nábytkem, stolním počítačem a dataprojektorem.
V novém školním roce se děti mohly těšit nejen na krásné knížky, které máme

v knihovně, ale také na akce pořádané každý měsíc. Tak jsme si mohli poslechnout
pohádku od místních babiček, vyrobit si
vlastní knížečku, bát se u strašidelné pohádky, podívat na promítanou pohádku nebo si
jen něco pěkného vyrobit v kreativních dílničkách.

Jsme velmi rádi, že dětských čtenářů, kteří chodí do knihovny rádi, v naší obci neustále přibývá.
V příštím roce na děti čeká například Noc
s Andersenem, další čtení pohádek a mnoho
dalšího.
Ivana Marténková

Chcete inzerovat v Heršpickém zpravodaji? Zašlete nám svůj
letáček, vizitku elektronicky na adresu ouherspice@politavi.cz.
Inzerce je pro občany Heršpic zdarma.
Heršpický zpravodaj 3/2019 • Evidenční číslo MK ČR E 23693. Vydal Obecní úřad v Heršpicích v prosinci 2019 v nákladu 330 kusů. Určeno občanům obce
Heršpice, neprodejné. Za obsah článků zodpovídají autoři. Uzávěrka pro příští vydání zpravodaje je pátek 19. června 2020. Redakční rada: Jana Ševčíková,
Martina Capitová, Lubomír Štěpánek, Zdeněk Janík. Sazba a grafická úprava BM typo, s. r. o., Slavkov u Brna.
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Svozový kalendář 2020

Sběrný dvůr Slavkov u Brna
Zlatá Hora 1469
tel.: 544 227 483
tel.: 732 759 900

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

