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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vás
přivítal z již registrovaného a řádně povoleného periodika – Heršpického zpravodaje.
První zkušební vydání
jsme vydávali v době,
kdy jsme byli čerstvě
ve funkci a tzv. jsme se rozkoukávali. Nyní,
po půl roce, můžeme konstatovat, že jsme
se již zapracovali a věříme, že to jde i znát.
Rád bych Vás informoval o tom, co se povedlo, na čem se pracuje a co je v plánu.
Podařilo se nám zvládnout kůrovcovou
kalamitu ve Stržích, kde jsme museli zlikvidovat 93 m3 smrku. Nyní z toho děláme řezivo na případnou rekonstrukci Hejtmánkova
domu, který bychom rádi využívali pro spolkovou a veřejnou činnost. O tom však budeme ještě jednat na zastupitelstvech a bude to
i součástí studie rozvoje obce.
Podařilo se nám dostat dotace na rozvoj
obecní knihovny, úpravu Hejtmánkovy zahrady, ale mysleli jsme i na seniory. Ti se
můžou těšit na společenské akce v podobě
přednášek i dílniček. Z dotací nakoupíme
např. dataprojektory do knihovny i přísálí
pro veřejné prezentace. Koupíme i obecní
traktůrek, dále ovocné stromy nebo lavičky.
Dodělali jsme silnici „Do Kóta“, jejíž součástí je i 6 parkovacích míst, které využíjí ne-

Pohled na Heršpice ze Široké

jen místní obyvatelé, ale i návštěvníci kostela při mších nebo návštěvníci obce.
Významným krokem je i zřízení školní družiny a zrušení školního klubu, který
družinu suploval a pravomocně spadal pod
obec, nikoliv pod školu. Zde patří velké poděkováni paní ředitelce Mgr. Haně Plaché
za její nasazení při jednání s hygienou a dalšími úřady. Díky tomu ušetříme obecní prostředky na jinou činnost.
Citlivou věcí bylo zrušení pečovatelské
služby, kdy jsme pro nedostatek klientů, odborných pracovníků a po konzultaci s lidmi
z oboru naznali, že je to nutné. Senioři se
však nemusí obávat, že by o ně nebylo postaráno. Služby v potřebném rozsahu zajišťuje Diecézní charita Hodonín, které přispíváme na činnost a i do budoucna rozhodně
přispívat budeme. Dělají skvělou práci a pomáhají lidem žít ve svých domovech, což je
podstatné.
Z rozpracovaných věcí bych rád informoval o situaci zkrachovalé firmy RD Brist,
která stavěla domy vedle Skalky, kdy nedodělala komunikaci, zkrachovala a lidí žijící
v tomto místě již 9 let nemají zkolaudované
své domovy a současně s tím nemůžeme ani
povolit výstavbu nových. Vedeme intenzivní jednání s právníky ze Svazu měst a obcí
(SMOČR) i se správcem konkurzní podstaty.
Rodiče novorozenců bude zajímat situace kolem školky. V tento čas jsme uzavřeli

smlouvu na výběrové řízení na projektanta, který do konce roku zpracuje projekt,
po Novém roce bychom chtěli požádat o stavební povolení a současně s tím zajistit dotace na stavbu samotnou. Držte nám palce,
dotací v tomto směru není mnoho. A když
jsou, tak jen na rekonstrukci nebo výstavbu.
My potřebujeme oboje.
Dalším velkým problémem je situace na ulici Široká, kde se obec v minulosti smluvně
zavázala vybudovat kompletní sítě. Kde na to
však vzít peníze, je jen otázka. Na budování
plynovodu nebo svodu dešťové kanalizace
pod komunikací dotace nebývají a jen tyto dvě
akce dle současných cen vyjdou na 10 mil. Kč.
Poté budeme muset vybudovat veřejné osvětlení, rozhlas, kabelovou televizi, silnici i chodník – na toto věříme, že dotace nalezneme, ale
vždy je tam finanční spolúčast.
Z věcí, které jsou dlouhodobějšího charakteru, plánujeme dokument pro strategický rozvoj obce, abychom si určili priority, dále pak jak naložit s obecními domy
na návsi (Hejtmánkovo a soubor domů
kolem kapličky) nebo kde vysazovat zeleň
z důvodu inženýrských sítí apod.
Dalšími důležitými kroky do budoucna
bude modernizace obecního vodovodu,
rekultivace skládky za Heršpicemi nebo
komplexní pozemkové úpravy, kde jsme již
oslovili nadpoloviční většinu vlastníků půd
a tím jsme splnili podmínku pro záhajení. 
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Slovo starosty
Pracovat se snažíme i na kultuře.
V březnu jsme pozvali dětské vystoupení
se sněhulákem Olafem v doprovodu dalších pohádkových hvězd. Koncem dubna
proběhlo vítání občánků, kde jsme přivítali pět nových dětí a novinkou je i paso-

vání malých čtenářů v obecní knihovně,
kde jsme dětem přizpůsobili skladbu
knih. První den v červnu se uskutečnil
„Velký dětský den“, kde jsme zaznamenali historicky největší účast dětí a zapojilo se nejvíce spolků. A nakonec jsme si

po vysvědčení s dětmi vyzkoušeli spaní
ve stanech v Hejtmánkově zahradě s programem.
Závěrem Vám přeji slunečné léto, příjemnou dovolenou a návrat z ní ve zdraví.
Karel Knesl, starosta

Upozornění pro žadatele
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – první krok k připojení ke kanalizaci. Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
Obsah žádosti o vyjádření (žádosti je možno zasílat v elektronické podobě):
Žadatel:
Jméno, příjmení, titul, v případě právnické
osoby název firmy, IČ a kontaktní osobu:
Adresa žadatele, sídlo firmy:
Kontaktní údaje (telefon, mail):
Plná moc, pokud je žadatelem jiná osoba
než investor či majitel nemovitosti:

Investor je-li odlišný od žadatele:
Jméno, příjmení, titul, v případě právnické
osoby název firmy, IČ a kontaktní osobu:
Adresa:
Kontaktní údaje (telefon, mail):
Předmět žádosti:
Název akce, stavby (dle PD):
Předmět žádosti:
Adresa stavby (včetně čísla popisného nebo
čísla parcelního):
Katastrální území:
Druh žádosti:
Výslovně uvedeno o co žadatel žádá

• existenci sítí
• umístnění stavby
• územní rozhodnutí
• povolení stavby
• demolice
• jiný účel doslovně uveden
Doklady:
• kompletní projektová dokumentace (včetně situace)
• technická zpráva bude v takovém rozsahu, aby se dle ní dalo vyčíst technické
řešení (odkud, kam, průměry, materiál,
umístnění šachet…

Informace obecního úřadu
• Upozornění pro občany, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad
Roční poplatek ve výši 490 Kč je splatný
do 30. 3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy do 30. 3. a do 30. 9. příslušného
kalendářního roku.
Poplatková povinnost po datu splatnosti
je splatná nejpozději do 15. dne v měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však

do konce kalendářního roku.
• Na obecním úřadě lze průběžně hradit
v hotovosti poplatek za odběr vody.
• Velkoobjemové kontejnery na směsný
odpad budou přistaveny od 25. do 29. 10.
2019. Dle zvyklostí u potoka a u hřbitova.
Žádáme občany, aby do nich neukládali
nebezpečný odpad – barvy, lepidla, oleje,
chladicí kapaliny, akumulátory, tonery, zářivky, elektrozařízení dále pneumatiky, stavební suť apod.

Kniha o Heršpicích
Nová kniha o Heršpicích se už konečně
blíží do finále. Po letech příprav bychom
chtěli dát knihu začátkem zimy do tisku.
Za celou přípravou stojí ředitel slavkovské
pobočky MZA, pan Karel Mlateček. Jeho
tým odborníků sestavil jednotlivé kapitoly
z dostupných podkladů z archivů, knih, kronik spolků, obce a organizací, ale i z pamětí
našich obyvatel. V současnosti je sepsaná
většina textů, dokončují se části s nejmladší
historií obce. Na nás, na obci, byl sběr fotomateriálu a spolupráce se spolky. Na sběru
se začalo pracovat bohužel až v listopadu
loňského roku, což je na takovou náročnou
práci velmi krátká doba. Skvělou práci odvedli všichni pamětníci, kteří se ponořili
do svých domácích archivů a zapůjčili nám
neuvěřitelné množství fotografií a jiných
dokumentů. Získali jsme vzácné fotografie

starých Heršpic, neznámá zákoutí zašlých
časů, záběry z místní školy, historické záběry ze společenských událostí a života v obci.
Děkujeme i za spolupráci panu Jaroslavu Juříčkovi, který se do spolupráce ponořil naplno a z jeho fotoaparátu pochází většina současných fotografií Heršpic a okolí. Fotografií
je tolik, že je nemůžeme všechny do knihy
použít. Ale to vůbec nevadí. Rádi bychom
zavedli fotoarchiv na webových stránkách
obce, které výhledově čekají úpravy. Velkou
příležitostí pro fotografie může být setkání
rodáků či jiné obecní akce. Blíží se nám 150
let od založení naší školy. Při této příležitosti bychom velice rádi zveřejnili všechny
fotografie školních ročníků. Takže sběr fotografií určitě nekončí, ba naopak. Už vím, co
nám chybí a co ještě potřebujeme doplnit.
Jana Ševčíková

• Místní organizace a spolky mohou i letos podávat žádosti na příspěvek na svůj
provoz na rok 2020. Termín odevzdání
žádosti je do 10. prosince. K tomuto datu
odevzdávejte i vyúčtování za rok 2019. Formulář žádosti je ke stažení na webových
stránkách obce.
• Vyplněné průkazky a soutěžní karty pro cykloakci ŽLaP můžete odevzdávat
na obecním úřadě do 31. srpna 2019.

Připravované akce
letošního roku
17. srpna

Dožínky

20. a 21. září 	Tradiční krojované
hody
27. a 28. září Zahrádkářská výstava
28. září	Vyhlášení cykloakce
ŽLaP v Uhřicích
5. října

Burza knih

14.–16. října	Podzimní burza Centra
Ententyky
26. října	Uspávání broučků &
Dýňohraní
24. listopadu Jarmark
28. listopadu Bitva v Heršpicích
1. prosince	Rozsvěcení vánočního
stromu
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Centrum Ententyky
S
probíhajícími
prázdninami ustal
i v Centru Ententyky
ten největší ruch, ale
i tak stále probíhá
spousta aktivit i o prázdninách. V minulém
pololetí jsme se opravdu nezastavili a kromě pravidelných kroužků se uskutečnilo
Diaprojektorové promítání pohádek, Předporodní kurz nebo vystoupení dětí z folklorního kroužku spolu s kroužkem angličtiny
a flétny. Děti byly závěrem za své výkony
po zásluze odměněny loutkovým představením v podání skupiny Dřeváček.
V červenci a srpnu se uskuteční Celodopolední prázdninový program pro děti od 2,5
do 6 let s výukou angličtiny, také budou pro-

bíhat prázdninové montessori programy vždy
se zaměřením na konkrétní oblast vzdělávání
– matematika, jazyk, kosmická výchova. Pro
rodiče s dětmi do 1 roku startují vždy v pondělí Hrátky s nemluvňátky. A v srpnu se můžete těšit na Dožínkovou slavnost v sobotu 17.
srpna, která bude doprovázena vystoupením
dětí, rodiče si pak mohou pochutnat na občerstvení a první nabídce burčáku. Program
obohatí také Cimbálová muzika Konopjan.
Podzimní a zimní dny kromě tradičních akcí jako Podzimní burza(14.–16. 10.)
a Předvánoční jarmark (24. 11.) zpříjemní
i cyklus seminářů s lektorkou Irenou Kubantovou s tématy o výchově dětí.
12. září 2019 Specifika komunikace s dětmi do 3 let a nad 3 roky.

24. října 2019 Jak nastavovat dětem láskyplné a pevné hranice?
12. prosince 2019 Jak skrze montessori
pedagogiku podpořit vývoj dětí od narození
do 3 let.
Vstup je po přihlášení zdarma pro členy
Centra Ententyky, pro nečleny za 70 Kč,
což je velmi příznivé, neboť semináře jsou
dotovány programem Jihomoravského kraje. Také jiné kroužky se daří uskutečňovat
nebo vybavit jejich zázemí díky dotacím
např. Nadace Krása pomoci, MPSV ČR dotační program Rodina, ČEPS a.s., Nadace Tři
brány a také díky podpoře obce Heršpice.
Přihlášení do kroužků a seminářů, nabídku aktivit a další informace naleznete na našich stránkách www.ententyky.eu.

Máme vlastní divadlo!
Možná
víte,
možná nevíte –
loutkové divadlo
Dřeváček má svoje
vlastní divadlo! Jiří Olšanský, který naše divadlo založil, zrekonstruoval část své stodoly a vyrobil úplně novou scénu (vybetonoval
podlahu, vydláždil ji, namaloval krásnou
malbu u vstupu do divadla… Odvedl spoustu práce, děkujeme!).
Máme tak nové místo, kde můžeme nacvičovat nové hry, ale máme také v plánu
pořádat zde vystoupení. Už nám zbývá pouze vybavit divadlo lavicemi. Zatím se ještě
rozhodujeme a přemýšlíme o tom, jak lavice
zafinancujeme. Počítáme s tím, že se do divadla vejde asi 30 diváků.
Spousta z Vás už vlastně měla možnost
naše divadlo vidět v rámci dětského dne.
S divadlem jsme se této vydařené akce
účastnili vůbec poprvé a musím říct, že
nás akce velmi mile překvapila. Dorazila
velká spousta dětí a rodičů. Děti si nadšeně

zkoušely loutky, nakoukly za scénu, mohly
si vyrobit mini loutky či nakreslit novou divadelní hru. Doufáme, že i děti měly z návštěvy našeho divadla stejně hezký zážitek

Obecní zahrada
Pokud chodíte alespoň občas s dětmi do obecní zahrady, určitě jste si všimli drobných úprav a změn. O zahradu
pečuje šikovná maminka a udržuje ji. Zahrada už potřebuje rekonstrukci, zatím jsme přistoupili na nejdůležitější
opravy, odstranili jsme staré kuláče, které byly už hodně
vyhnilé. Místo nich plánujeme alespoň stůl s lavicemi.
Jsou natřené lavičky. Ve spolupráci s Centrem Ententyky
připravujeme zásadnější úpravy, výměnu nefunkčních
herních prvků za nové, modernější. Zahrada je pro všechny obyvatele, může se tam zastavit kdokoliv. Jen prosíme
o dodržování pravidel slušného chování, v zahradě jsou
odpadkové koše, ke kterým je to pár kroků. Cigarety a alkohol do zahrady rozhodně nepatří.

jako my z divadla. Úžasně jsme si návštěvu
všech užili. Těšíme se, až se zase uvidíme
na některém z našich dalších představení
v našem divadle.
Mimochodem, všimli jste si v rámci dětského dne naše nádherné nové loutky myšičky?
Bude hrát v naší nové hře s názvem Myší
válka. Už pomalu začínáme nacvičovat.
V létě je to kvůli prázdninám a dovoleným
trochu složitější, ale plánujeme, že v listopadu novou hru poprvé uvedeme.
Máte-li chuť se s námi na nové hře podílet, rádi Vás mezi sebou uvítáme! Můžete si
zahrát myšího bojovníka Thymolína nebo
myší slečnu Jůlinku. Nacvičování mnoho
času nezabere a strávíte čas v bezvadné
partě lidí. Můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím našeho facebookového
profilu Loutkové divadlo Dřeváček nebo se
obrátit na Jirku Olšanského, Soňu Vančovou
či Janu Ševčíkovou.
Soňa Vančová
Loutkové divadlo Dřeváček
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Jak se žije žákům v naší škole v Heršpicích
Školní rok 2018/2019 byl opět rokem plným nových zkušeností, poznávání, získávání vědomostí, úspěchů a skvělých akcí,
které obohacují vzdělávání v naší škole
a všechny děti při nich hlavně mají současně i příležitost vyniknout v různých oblastech. Celý rok jsme se pevně drželi hesla,
které má náš školní vzdělávací program:
Škola plná pohody. Pilně jsme pracovali, ani
chviličku nezaháleli. Vedle pilné a poctivé
práce jsme pro naše školáky připravili nepřebernou řadu aktivit, soutěží a kulturních
programů a zapojili se do celorepublikových
a školních projektů. Věnovali jsme se prevenci patologických jevů, které byly doplněny doprovodnými programy.
Prázdniny otevřely svá dvířka, aby děti
mohly načerpat sílu do dalšího studia. Posuďte sami, co všechno naši školáci s pomocí paní učitelek za rok zvládli. Chtěla bych
Vás tímto článkem pozvat na takové malé
ohlédnutí za naším školním životem.
V roce 2018 a 2019 jsme se zapojili do celorepublikových projektů:
„OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL“ – Cílem projektu je vytvořit stravovací návyky
ve výživě dětí, přispět k trvalému zvýšení
spotřeby ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní
stav mladé populace a bojovat proti dětské
obezitě.
„ŠKOLNÍ MLÉKO“ – Cílem projektu je
podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby
mléka a mléčných výrobků.
„ŠABLONY I“ – Cílem tohoto projektu je
podpora spolupráce mezi školou a rodiči,
zajištění školního asistenta v základní i mateřské škole.
„72 hodin Bylinková zahrádka“
Září
• Školní rok byl tradičně zahájen slavnostně, přivítali jsme spolu s rodiči a zástupci
obce naše nejmladší prvňáčky
• Společně s mateřskou školou jsme uskutečnili exkurzi do skanzenu ve Strážnici,
kde se děti dověděly, jak žili naši předkové
• V rámci prevence jsme se zabývali Netolismem = závislostí na virtuálních drogách.
Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize, mobilní
telefony
• Zahájili jsme plavecký výcvik v bazénu v Bučovicích, kterého se každoročně
účastní všichni žáci naší školy
Říjen
• V měsíci říjnu jsme pokračovali v preventivním programu, tentokrát pod názvem
„Já a ty = my“
• V rámci projektu „72 hodin – pomáhám,
protože chci“ jsme společně vysadili by-

linky pro potřeby naší školy a vytvořili
malou bylinkovou školní zahrádku.
• Podzimní dýňové strašení
• K výročí vzniku Československa jsme připravili kulturní vystoupení
• Příjemné dopoledne zažily děti s divadlem Kejkle. Plno her, soutěží a tance se
dětem líbilo.
• Nezapomněli jsme ani na každoroční
podzimní sběr starého papíru, žáci vyrazili v pracovním oblečení po celé obci
a sesbírali starý papír. Tentokrát se nám
za pomoci občanů podařilo naplnit dva
kontejnery. Výtěžek ze sběru byl použit
na úhradu akcí pro děti.
Listopad
• Podzimní pouštění draků se žákům moc
líbilo. Do nebe se vzneslo plno dráčků jak
koupených, tak ručně vyrobených.
• V rámci projektového dne „Bramborové
pochutnání“ si děti připravovaly dobroty
z brambor. Celou školou se nesla vůně
bramboráčků a ostatních specialit, které
děti připravovaly nebo přinesly z domova.
• Žáci 1. a 2. třídy obohatili svým programem Vítání občánků
• Předvánoční pečení perníčků v KD Heršpice patří každoročně k těm nejoblíbenějším, ani letos tomu nebylo jinak. Zamoučené ruce a obličeje malých kuchařů
byly odměněny plnými plechy perníčků.
Prosinec
• Prosinec jsme otevřeli představením se
živými zvířátky. Dětem předvedla své dovednosti malá opička, pejsci i velký had.
• Mikulášský den s čertovskou nadílkou
• Vánoční vystoupení pro rodiče a seniory
v KD Heršpice se dětem moc vydařil, potlesk a úsměvy na tvářích občanů Heršpic
svědčily o tom, že se jim náš program líbil.
• Ve vánočním čase jsme si změřili své síly
se žáky z Kobeřic ve vybíjené.

Zápis do 1. třídy

• Konec roku jsme oslavili na třídních besídkách s dárečky a koledami
Kalendářní rok je za námi, otevřelo se
druhé pololetí školního roku, které bylo
také naplněno učením a spoustou krásných
aktivit.
Leden
• Naši školu navštívilo divadlo Barborka
s představením „Jak se Jonáš otužoval“.
• V rámci školního projektu jsme zhodnotili svoji půlroční práci pod názvem „Jak
vidím sám sebe“
• Počasí nám přálo a dovolilo nám uskutečnit velké zimní radovánky na sněhu.
Závody v bobování, nádherní sněhuláci
a veselá koulovačka se dětem moc líbila.
Únor
• Preventivní program pro žáky 1. a 2. tříd
„Zdravé zoubky“ nám zabral celý měsíc. Naučili jsme se, jak pečovat o zoubky a poctivě si celý měsíc všichni žáci
čistili zoubky. Odměnou byly dárečky
ve formě kartáčku, pasty a přesýpacích
hodin.
• V únoru celá škola ožila karnevalovými
maskami, tancem a písněmi při projektový dnu „Karneval ve třídě“
Březen
• V březnu jsme přivítali ve školních lavicích budoucí prvňáčky, jejich starší kamarádi jim ukázali, jak to ve správné škole
chodí a že se ničeho nemusí bát.
• Žáci 1. a 2. ročníku navštívili planetárium
v Brně a ti starší zábavný vědecký park
VIDA Brno
• 20. března jsme přivítali jaro a celý týden
jsme se věnovali knihám v rámci projektu
„Týden s knihou“
• Žáci se zapojili do celostátní soutěže „Matematický klokan“.
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Duben
• V měsíci dubnu proběhl zápis do 1. tříd.
Budoucí školáci přišli slavnostně spolu
s rodiči ukázat paní učitelce, co všechno již umí a jak jsou připraveni na první
vstup do školy. Všem se moc dařilo, nikdo se nebál a tak do školních lavic v září
usedne celkem 9 prvňáčků.
• Divadelní představení Mach a Šebestová
• Velikonoční zvyky a tradice jsme ve škole
oslavili veselou pomlázkou. Děti si upletly pomlázky, naučily se spoustu říkanek
a seznámily se s tradicí Velikonoc.
• 25. dubna se otevřely dveře naší školy
a rodiče usedli ve třídách se svými dětmi,
aby se podívali, jak se jim ve škole daří, co
se naučily a co jim ještě nejde.
• V rámci projektů měli žáci možnost ochutnat různé druhy ovoce a mléčných výrobků z ochutnávkových košů, které pro nás
připravila firma LAKTEA
• Každoroční Jarní dílničky naplnily školu

rodiči a dětmi po celé odpoledne. Všichni si
odnesli domů pěkné výrobky a plno zážitků.
• Měsíc duben jsme uzavřeli Čarodějnickou
veselicí.
Květen
• Měsíc květen je každoročně věnován našim maminkám. Nebylo tomu jinak ani
letos. Připravili jsme s dětmi pro maminky společné odpoledne s krátkým programem, hrami a dárečky.
• 21. května proběhl jarní sběr starého papíru
• P oslední květnový den se uskutečnilo
slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře
v místní knihovně, kde žáci obdrželi knihu
a pamětní listy z rukou paní místostarostky.
Červen
• A máme tu poslední měsíc ve školním
roce, ten jsme zahájili oslavou Dne dětí,
brzy na to následoval školní výlet na hrad
Veveří.

Co se u nás děje v létě?
Letní sezóna už je v plném proudu
i na Ekofarmě Jalový dvůr. Stezky se plní cyklisty, rybníky jsou stále oblíbenější destinací
a celá farma po poklidné zimě znovu ožívá.
Léto u nás začíná rovnou několika způsoby. Návštěvníky, kteří touží po studeném
pivu a posezení, asi nejvíce potěší letní otevírací doba Hostince U Hříbka (od středy
do neděle). Další vydařená letní akce byl
T-Mobile Olympijský běh Heršpice-Jalový
dvůr, který se konal ve středu 19.6, a desítky
odvážných běžců vyrazily běhat pro dobrou
věc. 19.6 také odstartoval další ročník Ekofilmfestu Jalovák ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků. Promítalo se od středy
do neděle a i přes to, že první den počasí
opravdu nepřálo a film musel být přesunut,
celá akce se opět nesla v duchu příjemné letní atmosféry.

S prvním prázdninovým dnem u nás také
odstartovaly velmi oblíbené letní dětské tábory, na kterých se snažíme dětem přiblížit,
jak vypadá život na farmě, jak se starat o zvířata a hlavně jak si užít prázdniny v přírodě.
Další akce, která se v prostorách farmy
bude konat a na kterou vás tímto i srdečně
zveme, budou Westernové hobby závody.
Country hudba a klapot kopyt se u nás rozezní v sobotu 17. 8. a my budeme moc rádi,
když přijdete a jezdce podpoříte.
A v neposlední řadě vás zveme na oblíbené Večery s hudbou, které se konají v Hostinci U Hříbka. V červenci připadá na pátek 26.
7. a v srpnu si zahrajeme a zazpíváme na závěr westernových závodů v sobotu 17. 8.
Závěrem vám všem přejeme krásné a poklidně prožité léto a rádi vás u nás, na Ekofarmě Jalový dvůr, uvidíme.

• Ve školních lavicích jsme se pobavili s robotkem Ozobotkem a své sportovní síly si
změřili žáci v rámci Olympijského dne.
• Největší událostí tohoto měsíce se stalo Pasování předškoláků do řad školáků
a rozloučení se žáky 4. ročníku. Zahradní
slavnost se nám vydařila a ve všech dětech, rodičích i paní učitelkách zanechala
nezapomenutelné zážitky
• Předání vysvědčení uzavřelo celý školní
rok 2018/2019. Myslím, že to byl rok velmi úspěšný, což můžete sami posoudit
z výčtu našich akcí.
Chtěla bych tímto poděkovat celému
kolektivu školy za pilnou a svědomitou,
často nelehkou práci, rodičům, obecnímu
úřadu za podporu a pomoc, spolupracujícím organizacím, spolkům a všem přátelům školy.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Heršpice
Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy
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Zprávičky z mateřské školy
V minulém zpravodaji jsem Vás informovala o připravovaných akcích na II. pololetí, které jsme zahájili intenzivní přípravou
předškoláků k zápisu.
Během masopustního veselí jsme měli
i my v mateřské škole karneval, který nemohl začít jinak než průvodem a přehlídkou
všech masek. A potom děti čekal pravý karnevalový rej plný tanečků a soutěží.
V únoru nás navštívilo divadlo „Rolničky“ s pohádkou „Krteček a myška“, ve které
se děti dozvěděly, že existují i podvodníci
a hlavně na vlastní oči viděly, jak se mají
správně zachovat jako praví kamarádi.
Během března naši předškoláci navštívili základní školu, kde se setkali se svými
bývalými kamarády ze školky a někteří i se
svými sourozenci. Všichni předškoláci se
tak seznámili s prostředím, kam budou zanedlouho docházet.
Také jsme se moc těšili na „Den se zvířátky“. Děti mohly po dohodě s rodiči přinést
do školky živé zvířátko z domova. V tento
den jsme měli ve školce želvy, morčata,
králíčka, agamu, šneky i slepici. Děkuji rodičům, děti byly nadšené.
V tomto měsíci nás čekal dopolední výlet
autobusem do Brna do hvězdárny a planetária na pořad „Ptačí svět“. Většina dětí tam
byla poprvé a moc se jim tam líbilo.
Další akcí byly každoroční „Pracovní skupinky pro předškoláky a jejich rodiče“. Děti
čekalo plnění úkolů v podobě pracovních
listů. Cílem tohoto setkání bylo umožnit rodičům sledovat práci svého dítěte v různých
oblastech (např. grafomotorika, pravolevá
orientace, logické myšlení), které jsou pro
přechod do školy důležité. Rodiče měli také
možnost prohlédnout si „Portfolio dítěte“.
V dubnu jsme prožili „Barevný týden“,
každý den měl jinou barvu a k tomu byly
připravené různě barevné aktivity.
Pro rodiče jsme připravili společně se
základní školou „Jarní dílničky“. Na pěti
stanovištích si děti mohly vyrábět výrobky,
které si poté odnesly domů.
S předškoláky jsme navštívili místní
knihovnu, abychom u dětí podpořili zájem
o četbu. Děti si mohly prohlédnout různé
knihy, nejen pohádkové.
Kromě divadla „Mach a Šebestová“ nás
ve školce navštívilo i heršpické divadlo
„Dřeváček“.
Přípravu na Velikonoce jsme zahájili výchovně-vzdělávacím pořadem s názvem
„Barevné Velikonoce“, kde se děti seznámily se zvyky a tradicemi. Také jsme ve školce pekli linecké cukroví, děti si vyzkoušely
udělat těsto a poté z něj vykrajovaly různé
velikonoční tvary. Paní kuchařka nám cukroví upekla a my ho potom slepovali marmeládou. Hotové cukroví si děti odnesly domů.

Den se zvířátky

Hned po Velikonocích nás ve školce čekal
týden na téma: „Čím bych chtěl být?“. Požádali jsme rodiče, zda by byli ochotni uspořádat pro děti „Besedu o své práci“.
Tímto děkuji paní Killerové, panu Juříčkovi a panu Malinovi za jejich ochotu a čas
přijít do školky a seznámit děti s prací, kterou vykonávají.

Během května proběhl zápis do MŠ, uspořádali jsme besídku ke Dni matek, Fotografování, Jógu pro rodiče, proběhl „Námořnický
týden“, s dětmi jsme oslavili jejich svátek.
Velkým zážitkem pro děti byl celodenní
výlet na Státní hrad Veveří. Pro děti bylo
připraveno několik stanovišť, mohly si tisknout různé motivy na látku, barvit sádrové
odlitky, seznámily se s dobovými řemesly,
prohlédly si loutky a historické zbraně. Bylo
pro ně připraveno divadelní představení Cirkus. Na závěr jsme zhlédli výstavu „Na kole
do cukrárny“, která byla spojena s dalším
tvořením. Počasí bylo nádherné, plné sluníčka a den nám rychle uplynul.
Poslední velkou plánovanou červnovou
akcí bylo „Slavnostní rozloučení s předškoláky a pasování na prvňáky“. Letos se uskutečnilo na školní zahradě. Předškoláci dostali pěknou knihu na památku. Během celého
dopoledne si všechny děti užily spoustu her
a zábavy, připravili jsme pro ně stanoviště
s různými úkoly. Paní kuchařka se postarala
o chutné jídlo v podobě rautu.
Nyní se všichni těšíme na prázdniny
a všem přejeme krásné léto.
Vedoucí učitelka Bc. Jana Tesaříková

Dětská knihovna
Dne 14. května 2019 jsme otevřeli dětskou část obecní knihovny v Heršpicích.
Pro děti jsme vytvořili dětský koutek, kde
si mohou nejen prohlížet a číst knížky, ale
i hrát hry nebo si malovat.
Za tuto krátkou dobu se stihlo v knihovně ve spolupráci s OÚ Heršpice a ZŠ Heršpice uspořádat pasování čtenářů, kdy se
devět prvňáčků stalo „rytíři řádu čtenářského“, a zapojili jsme se do hojně navštíveného dětského dne. Nesmíme také

zapomenout na úspěšnou akci Adoptuj
knihu, kdy občané mohli zakoupit pro naši
knihovnu dětské knížky.
Do dnešního dne máme 11 nových čtenářů a velmi mě těší, že některé děti chodí
každý týden, ať už si zapůjčit knihu nebo
si jen popovídat.
Do budoucna plánujeme například dílničky, kde si děti budou moci vyrobit vlastní knihu, a mnoho dalšího.
Iva Marténková, knihovnice
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Podpora čtenářství v obci
V letošním roce jsme se pokusili oživit
naši obecní knihovnu. Začali jsme počátkem roku, kdy jsme si zažádali o dotaci
Jihomoravského kraje z programu Podpora
rozvoje venkova JMK – Modernizace a rozvoj obecní knihovny, podpora čtenářství
a čtenářských aktivit v obci. Zjednodušeně
jsme do knihovny pořídili dětské knihovnické regály, stůl, skládací židličky a především dataprojektor s magnetickou promítací
tabulí. V knihovně se tedy mohou pořádat
přednášky, promítat filmy a pohádky.
Velkou posilou v naší knihovně se stala paní
Iva Marténková, která se ujala dětské knihovny a aktivit s knihovnou spojených. Otevírací
doba dětské knihovny je vždy v úterý v době
od 15 do 17 hodin. Na děti čekají nejen nové
knihy, ale i hry, kreslení a povídání. Děti si
mohou přijít jen tak prohlédnout knížky. Dět-

ská knihovna je v provozu od začátku května
a už se tu konalo pasování prvňáčků na malé
čtenáře nebo se tu zastavily děti na stanovišti
1. června na dětském dni. Do budoucna připravujeme pro děti čtenářské dílničky nebo
čtení s babičkami. Určitě se máte, děti, na co
těšit. Knihovna pro dospělé jede v zaběhlém
režimu v čele s paní knihovnicí, Marii Markovou, a to vždy ve středu od 14.30 do 16.30 hodin. V naší knihovně funguje výměnný fond
z vyškovské knihovny.
Jako novinku na podzim pořádáme naši
první burzu knih. Můžete si přijít prodat
svoje knihy, které doma leží a už je nepotřebujete, nebo si můžete zakoupit jiné, sice
trochu opotřebované, ale stále určitě zajímavé. Výtěžek půjde na nákup nových knih
do naší obecní knihovny.
Jana Ševčíková

Knihomol
Milí heršpičtí čtenáři, máte doma knihy, které už nebudete číst? Myslíte si, že
by mohly udělat radost někomu jinému
a nechcete se nikterak zabývat jejich prodejem? Právě pro Vás jsme připravili novinku zvaná Knihomol.
Před dveřmi do knihovny je jeden osamělý, vyřazený regál. Probuďte ho znovu
k životu! Vložte do něj Vaše nepotřebné
knihy a podívejte se, zda by se Vám jiná
již umístěná kniha nezalíbila. Pokud ano,
klidně si ji vezměte domů buď jen na přečtení, anebo napořád.
Jen moc prosíme, nezapomeňte, že
jsme lidé čistotní a ohleduplní. Knihy proto do našeho Knihomola umisťujte pouze
v dobrém stavu a udržujte v regálu i kolem
něj pořádek.

Pravidla knihomola

1. Kdokoliv může knihy vkládat nebo si je
brát
2. Knihy vkládáme pouze v dobrém stavu
3. Knihy pro dospělé ukládáme do horních
poliček, pro malé čtenáře do spodních
4. V regálu i kolem něj udržujeme pořádek
5. Knihovna neodpovídá za obsah vložených knih
6. Knihovna si vyhrazuje právo na vyřazení knih například s nevhodným obsahem či ve velmi špatném stavu.
Iva Marténková
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Křesťanský sbor
Milí přátelé, chci Vám připomenout pár
postřehů ze společného sobotního setkání
s milou Šárkou Šorfovou, které se uskutečnilo 15. 6. 2019. Velice nás těšilo, že pozvání
přijali zájemci z Heršpic, Slavkova, z Bučovic a okolí. Setkání proběhlo v příjemných
prostorách Heršpického kulturního domu.
V přípravách nás povzbudil pan starosta
Karel Knésl i ochotný tým heršpických žen,
které nám napekly k občerstvení 900 kusů
výborných heršpických koláčků.
Šárka se stala aktivní a radostnou křesťankou v roce 1998. Její povolání do křesťanské
misie se zrealizovalo v roce 2010, kdy s mezinárodní křesťanskou misijní organizací
OM (Organization – Operation), odešla na
dva roky misijně pracovat a poznávat Nepál.
O svém prvním dvouletém působení v Nepálu nám poprvé Šárka vyprávěla v červnu
2015. Během tohoto období se seznamovala
s prostředím, kulturou, problémy a potřebami této „barevné“ země.
Nepál je od roku 2008 federativní demokratická republika, která má přibližně 30
milionů obyvatel. Dříve to bylo království.
Hlavním městem je Káthmándú. Na území

Nepálu se nachází známé pohoří Himaláje s nejvyšší horou světa – Mount Everest.
Úředním jazykem je nepálština. Lidé jsou tu
velice náboženští: 81 % obyvatel jsou hinduisté, 9 % buddhisté, 4,4 % muslimové a pouze 2 % obyvatel se hlásí ke křesťanství.
Demokracie v Nepálu je stále ještě nezralá. Od roku 1991 se nepálské vlády snaží prosazovat reformy. Nezaměstnanost je
v Nepálu 50 procentní a negramotnost okolo
65 procent.
OM se snaží pomáhat v Nepálu v praktické
i duchovní oblasti. V současné době probíhají projekty, které napomáhají rozvoji gramotnosti, zaměstnanosti, obnově po zemětřesení v roce 2015, pořádají vzdělávací a školicí
programy. OM spolupracuje s místními církvemi a organizacemi. (To s nepálskou neziskovou organizací Glow Mision, která je zaměřena na činnost s ženami a s dětmi – tuto
větu bych obměnila- ne jen s tou jednou,
spíše bych to napsala souhrnně.) Civilní
zaměstnání Šárky, je práce v oblasti financí
– účetnictví, rozpočty, projekty, je nadaná
výtvarně, pracovala s keramikou. Tyto svoje
dovednosti mohla uplatnit při svém druhém

misijním pobytu v Nepálu (9/2016–8/2017).
V rámci svého projektu, jehož cílem byla
pomoc získat práci nepálským ženám, které jsou bez vzdělání, bez kvalifikace a nemají dlouhodobý příjem na svou existenci.
Spolupracovala se zdejší malou keramickou
dílnou. Tato firma poskytla podmínky pro
trénink žen, které chtěly s keramikou pracovat. Kromě práce s keramikou, probíhalo též
zaučování nepálských žen v účetnictví.
Přednáška Šárky byla hodně obsažná
a průběžně doplňována jejími dokumentárními snímky. Měli jsme možnost se zeptat,
co nás ještě zajímalo, či osvěžit se pravým
nepálským čajem (1 díl mléka +1 díl černého čaje svařeného s kořením: kardamom,
koriandr, hřebíček).
Ještě dlouho po oficiálním ukončení přednášky jsme si s milou Šárkou povídali, uvědomovali jsme si, jak mnoho oblastí na naší
modré planetě potřebuje podat „pomocnou
ruku“. Je dobře, že na Boží výzvu: „Kdo půjde sloužit, blízkým i dalekým? odpoví ano,
i drobné a skromné ženy, silné ve víře, v lásce k Bohu i k lidem.
Za KřSb Heršpice zapsala Jana Ševčíková

My kážeme Krista ukřižovaného…
Tato biblická slova z první kapitoly první epištoly Korintským (v.23), nechali naši
předkové napsat nad hlavní vchod do našeho kostela. V době, kdy svůj chrám budovali,
nebyli už omezeni přísnými pravidly, která
platila pro stavbu nekatolických církevních
budov hned po vydání tolerančního patentu.
Modlitebny bez věží a zvonů, s nízkou střechou a s obyčejnými nízkými okny stávaly
na okraji měst a obcí s vchodem umístěným
mimo hlavní cestu. První potoleranční modlitebny zkrátka pořád připomínaly ony pověstné stodoly, ve kterých se bratři a sestry
scházeli, dokud museli svou víru tajit. Naši
prapradědové už stavěli svůj svatostánek
s věží, se zvony a s vysokými obloukovými
okny, jak se na pořádný kostel sluší. Stojí
sice na okraji vesnice, ale možná jenom proto, že zde získali potřebný pozemek pro kostel, faru, hřbitov a nějaké polnosti k obhospodařování pro obyvatele fary.
Ale chtěli ještě něco navíc, chtěli každého
kolemjdoucího okamžitě upozornit, že jsou
tady, že se schází k rozjímání nad písmem,
k modlitbám, ke společnému zpěvu k chvále Boží a v první řadě ke společnému stolu
Páně. Proto se rozhodli, tak jako v mnoha
jiných evangelických sborech, umístit na to
nejviditelnější místo verš, verš, který jasně
říká, my kážeme Krista ukřižovaného… ale
my vidíme i kousek dál, Krista nejenom

ukřižovaného, ale také z mrtvých vstalého,
a proto Krista vítězného. Většina z nás moc
neumí veřejně mluvit o Kristu, o své víře
se spíše snažíme vypovídat svým životem.
Proto za nás zve ke vstupu na bohoslužby
prostý nápis nade dveřmi. Stačí jenom vejít
dál a slyšet jakým způsobem „MY KÁŽEME
KRISTA UKŘIŽOVANÉHO“.

A proto vás nejen v čase prázdnin, ale
i každou neděli po celý rok, zveme na bohoslužby v evangelickém kostele, které se
konají 9.30 hodin.
Přejeme Vám o prázdninách občerstvení
nejen tělesné, ale i duchovní.
JN za heršpický evangelický sbor

Rekonstrukce vozovky v Kótě
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Velký dětský den v Heršpicích
To byla úžasná akce, na které se podílelo
spousta šikovných lidí a spolků. Sobota 1.
června patřila našim dětem. Do příprav se tradičně zapojily všechny místní spolky a organizace, ale i šikovní rodiče, kteří strávili hravé
odpoledne se svými ratolestmi. Letos bylo
připraveno celkem devět stanovišť (myslivci
ve Skalce, hasiči v Hejtmánkově zahradě, dět-

ská knihovna v obecní knihovně, Dřeváček
u loutkaře, Ententyky v Profesorce, sportovci
na hřišti, v moštárně zahrádkáři, Lazebnictví
Juříčkovi, skákací hrad místní organizace).
Na našem stanovišti si děti vyzkoušely stříhat ječmenné hlavy, někteří stříhali
tak, že by mohli ostříhat své rodiče, kteří
by byli určitě nadšení :). Děti i rodiče se

u nás v lazebnickém koutku dozvěděli něco
z historie kadeřnictví, vyzkoušeli si staré nástroje a paruky. Snad se jim u nás, tak jako
na ostatních stanovištích, líbilo. Naše děti
byly moc nadšené a vyprávěly, jak se těší
na příští rok. Jsme rádi, že jsme se mohli
podílet na krásném dni pro naše nejmenší.
Jarek Juříček, Lazebnictví Juříčkovi
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Zahrádkáři informují
Blížící se letní prázdniny nám napovídají,
že za sebou máme polovinu letošního roku.
Oproti loňsku nás počasí potěšilo množstvím srážek, chladnější květen nám připomíná staré přísloví – studený máj v stodole
ráj. Zda tomu tak bude, si musíme ještě
počkat. Už nyní však pěstitelé a zahrádkáři
pozorují, že se neurodí švestky, kterých bylo
v minulém roce mnoho. Pěknou násadu plodů mají meruňky, u jabloní se rozhodně
taková obrovská úroda jako loni očekávat
nedá. Zelenina se teprve ukáže. Co v letošním roce rychle roste, je plevel a tráva.
A tak zahrádkáři a sadaři mají plné ruce
práce s údržbou svých pozemků. Ale i na výlety byl čas. Uskutečnili jsme dva zájezdy,
jeden na Slovensko a do Rakouska, druhý
do Vizovic. První byl náročný, cesta autobusem do Bratislavy, lodí na Děvín, prohlídka
Děvína, odjezd do Vídně, procházka
parkem v Schonbrunnu a prohlídka historického centra Vídně. Druhý zájezd byl
pohodový. Navštívili jsme likérku Rudolfa
Jelínka, seznámili jsme se s výrobou desti-

Výstup z lodi na Děvíně

Absolventky floristického kurzu

látů, nechyběla malá ochutnávka, byli jsme
v místní čokoládovně, ochutnali skvělé pralinky, vyslechli povídání o čokoládě, zhlédli
krátký film a viděli jsme ruční výrobu pralinek a čokoládových figurek. Samozřejmostí
byla možnost nákupu v likérce a také v čokoládovně. Zájemci si
mohli prohlédnout zámek a pro všechny byl
čas na oběd a kávičku.
Další naší akcí
byl floristický kurz,
ve kterém se naše
členky mohly naučit
uvázat zeleninovou
narozeninovou kytici
pro muže, narozeninovou kytici se sladkostmi pro děti a kytici
pro ženy. Pan Hanzel-

Brigáda na Hejtmánkově zahradě

ka pro nás připravil komentovanou prohlídku zahrady, tentokrát na téma „Květiny letní zahrady, jejich pěstování a ošetřování“.
Společně s ostatními spolky a obcí Heršpice
jsme se zúčastnili „Dětského dne“. Připravili
jsme různé ovoce, zeleninu, květiny, byliny
a děti musely jednotlivé produkty rozpoznat. S potěšením můžeme konstatovat, že
mají výborné znalosti a o mladé nástupce
nemusíme mít obavy.
Naše hlavní akce „ Výstava ovoce, zeleniny a květin“ nás teprve čeká. Plánujeme ji
na konec září. Již nyní si dovolujeme oslovit
všechny pěstitele, aby se naší výstavy zúčastnili, nejen jako hosté, ale i jako vystavovatelé. Budeme rádi za každý zapůjčený
produkt, který budeme moci prezentovat.
Přejeme všem krásné léto, dětem super
prázdniny a pěstitelům bohatou úrodu.
Jitka Novotná
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Myslivost v Heršpicích
Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o mysliveckých aktivitách v honitbě
Heršpice.
Nechci tady naříkat nad nízkými stavy
drobné zvěře, úbytku ptactva a hmyzu, nad
špatným stavem krajiny, stěžovat si na sucho a hledat viníka, který za to může. Chci
vám na našem příkladu prezentovat, jak se
snažíme s těmito problémy vypořádat a co
jsme pro to už udělali.
Úvodem jen pár informací z platného
Zákona o myslivosti. Každému uživateli
honitby přiznává zákon o myslivosti určitá
práva a na druhou stranu ukládá spoustu
povinností. Mezi hlavní povinnosti patří
vlastní ochrana myslivosti, kterou se rozumí
ochrana zvěře před působením negativních
vlivů, např. člověka, domácích zvířat nebo
extrémy počasí. Další povinností je zvěř
v období nouze přikrmovat, provozovat napajedla, provádět opatření k záchraně zvěře
před sečením travních porostů a podobně.
Také musíme zakládat a pečovat o remízky
a úkryty pro zvěř. Poslední povinností je zajistit stavy zvěře v rozmezí mezi minimálními a normovanými, tj. udržovat počty zvěře
na takové výši, aby nevznikaly nepřiměřené
škody na plodinách a pozemcích, ale také
aby nějaký druh zvěře nebyl ohrožen na své
existenci. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že všechny povinnosti bez výjimky
plníme.
Chvíli bych se zastavil u povinnosti zakládat remízky a pečovat o ně. Zákonodárci
při tvorbě mysliveckého zákona v roce 2001
nám myslivcům uložili tuto povinnost zlepšovat stav polní krajiny zakládáním remízků
a úkrytů pro zvěř, ale už nemysleli na to,
z čeho to zaplatíme a hlavně kde vezmeme
vhodné pozemky. Přitom myslivost je vyloženě dobrovolná spolková činnost. Každý
se s tím vypořádal po svém. Někdo nedělá
nic, další vysází alespoň pár stromů do mezí
a najdou se i tací, kteří buď na obecních,
nebo na vlastních pozemcích zakládají
chybějící krajinnou zeleň. Nám se podařilo
za své prostředky získat v rozlehlých lánech
dva pozemky, kde už dnes místo řepky nebo
kukuřice roste luční porost se spoustou stromů a keřů poskytující zvířatům úkryt i potravu. Dále jsme před osmi lety na obecních,
ale i na soukromých pozemcích začali vysazovat kolem polních cest chybějící aleje, doplňovat meze keři a stromy a na pastvinách
ekofarmy Jalového dvora založili nový remízek a pás zeleně oddělující travní porosty
od orné půdy. Čím více se podaří vrátit zpět
do krajiny stromů, mezí a lučních porostů,
tím bude krajina pestřejší a odolnější i proti
suchu. Také procházka po polní cestě lemované stromovou alejí je jistě příjemnější,
než v polích bez kousku zeleně. Pokud mám

Heršpický rybník

uvézt pár čísel, tak se jedná už o více než
500 stromů a 450 keřů. Každému musí být
jasné, že všechno tohle muselo stát dost peněz a stovky odpracovaných hodin. Počítat
se musí také s pravidelnou péčí po dobu nejméně pěti let, spíše ale déle. Jen za stromy,
kůly, pletiva a pozemky jsme utratili více
než 200.000 Kč. Finanční prostředky získáváme z vlastní činnosti, např. prodejem
zvěřiny, z členských příspěvků a dříve také
pořádáním mysliveckých plesů. Také obec
nás finančně podporuje. Tímto chceme
ukázat, že to jde i bez dotací a nákladných
projektů a s tím spojenou administrativou.
Bereme to jako nutnou investici do společné krajiny, pokud se nechceme smířit se
stavem, v jakém se nachází dnes. Profitovat
z toho budou nejen zvířata a rostliny, ale
také celá společnost. Jako doplněk k výsadbám krajinné zeleně ještě udržujeme dvě
zvěřní políčka, na kterých jsou každoročně
vysety směsky plodin poskytující různým
živočichům úkryt i potravu. Nic se na nich
nesklízí a neaplikují se žádné pesticidy.
Dvanáctý rok po sobě jsme s několika
dalšími dobrovolníky na jaře sbírali odpad
všeho druhu po celém katastru a nemůžu
říct, že by ho nějak výrazně ubývalo. Všichni budou nadávat na odpadky kolem cest,

Hráz heršpického rybníka

na černé skládky, ale když dojde na práci,
tak se jich to netýká.
V červnu jsme se s obcí Heršpice a dalšími spolky podíleli na pořádání dětského dne. Děti si po splnění úkolů na našem
stanovišti ve Skalce odnesly jako odměnu
různé předměty s mysliveckou tématikou,
např. omalovánky, poznávací karty, leporela, záložky, pastelky nebo pexesa, které nám
pro tento účel poskytl Okresní myslivecký
spolek Vyškov.
V současné době se v přírodě vyskytuje
spousta mláďat ptáků, zajíců a srnčat, která
jsou odložená v porostech travin nebo různých úkrytech a budí dojem, že jsou opuštěná. V žádném případě tato zdánlivě opuštěná mláďata neberte do ruky a neodnášejte. Je
to jejich instinkt zůstat v úkrytu a neutíkat.
Zejména v době hnízdění a kladení mláďat jsou volně pobíhající psi nejen pro mláďata smrtelným nebezpečím. Každý pes ať
velký nebo malý je šelma, která když narazí
na zvěř, ji buď pronásleduje, v nejhorším
případě poraní nebo usmrtí. Proto na většinu polních cest procházející honitbou, které
jsou využívány k venčení psů, instalujeme
informační cedule s cílem upozornit návštěvníky přírody na zásady ohleduplného
chování k volně žijícím zvířatům.
Tímto žádáme všechny majitele psů,
kteří venčí své psy v honitbě, aby dodržovali zákon o myslivosti a měli je stále pod
kontrolou. Neznamená to, že při procházce
po polní cestě musíte mít psa na vodítku, ale
pokud vás neposlouchá a vzdaluje se nebo
prohledává krytiny a honí zvěř, pak nezbývá
než ho na vodítko upoutat. Nehledě na to, že
vlastník takového psa se dopouští přestupku
s možnou sankcí až do výše 30.000 Kč.
Na závěr bych chtěl poděkovat obci Heršpice za podporu při naší činnosti a všem našim členům za odvedenou práci pro přírodu.
Ing. Jaromír Kamínek
myslivecký hospodář
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T-Mobile olympijský běh, 19. červen 2019
Již třetím rokem se konal běžecký závod
pod hlavičkou ČOV pro děti i dospělé na Jalovém dvoře.
Po celé České republice se běhu zúčastnilo
přes 72 000 běžců, z toho 170 na našem závodě. Malý závod, ale na místě, které je spjato
se sportem a odpočinkem. Pevně věřím, že
si závod užili všichni závodníci. Ať skončili
na bedně, nebo se závodu zúčastnili poprvé
v životě. Za organizační tým můžu říct, že se
závod povedl a nikdo se nezranil. Zažili jsme
spoustu úsměvných okamžiků, malí závodníci šli do závodu s plným nasazením, předbíhali i svoje vlastní rodiče. Někteří dospělí
závodníci měli tolik sil, že si na závod dojeli
na kole, odběhli závod a s hromadou sil jeli
na kole zase domů. Klobouk dolů.
Zbývá mi ještě poděkovat všem, kteří
do toho se mnou šli. Bez podpory Jalového
dvora by se závod nemohl konat, moc děku-

ji. Stejně tak děkuji mým žluťáskům, všem
dobrovolníkům, kteří navigovali na parkování, hlídali trasu, pomáhali na startu,

fotografovali nebo zajišťovali zdravotnický
dozor. Takže za rok znovu na startu!
Jana Ševčíková

Poštovní kavárna Nížkovice
Navštivte Poštovní kavárnu v Nížkovicích. Kromě poštovních
služeb jako je placení poukázek, poslání dopisů či balíků, zde
můžete vsadit Sportku, koupit si los. V prodeji máme psací potřeby, drobné hračky, dekorace, papírenské zboží pro děti i dospělé. V příjemném prostředí si můžete dát kávu, chlebíček i zákusek. Těším se na vaši návštěvu.

Chcete inzerovat v Heršpickém zpravodaji? Zašlete nám svůj
letáček, vizitku elektronicky na adresu ouherspice@politavi.cz.
Inzerce je pro obyvatele Heršpic zdarma.
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