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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás
mohu pozdravit v tomto roce z našeho Heršpického zpravodaje.
Rok 2020 je určitě
symbolickým rokem,
avšak hned v úvodu tohoto roku nás překvapila věc, která nemá v dějinách obdoby, a to
karanténa, která zastihla prakticky celý svět.
Musím ale říci, že se v naší obci celá věc
zvládla skvěle, bez jakýchkoliv komplikací,
a to i díky p. Mgr. Janě Ševčíkové a p. Zdeňku Jarošovi, kteří se pustili do šití roušek
pro naše seniory v době, kdy byl kritický nedostatek těchto pomůcek i materiálu. Ještě
jednou jim tímto děkuji! V době karantény
musím pochválit i Vás, občany Heršpic,
za dodržování nařízení a za výpomoc svým
blízkým i sousedům, jelikož se nikdo neobrátil na obec s tím, že by potřeboval jakkoliv
pomoci. Vím to díky tomu, že jsem obcházel
naše nejstarší spoluobčany a zjišťoval, zda
potřebují nakoupit či jinak pomoct.
Karanténa je za námi, tak se pojďme podí-

Heršpice z ptačí perspektivy

vat, co nás v tomto roce čeká a co jsme se zastupiteli naplánovali. Nejčastější dotazy bývají na projekt výstavby a rekonstrukci MŠ a ZŠ.
Zde mohu s potěšením konstatovat, že jsme
dostali stavební povolení od stavebního úřadu ve Slavkově u Brna a do konce srpna bude
hotová projektová dokumentace pro provedení stavby. Následně budeme žádat o dotaci,
což bude nejtěžší část celého projektu. Ještě
doplním, že po projednání s projekční kanceláří a zastupiteli došlo k rozdělení projektové
dokumentace na dvě části, a to na přístavbu
MŠ a rekonstrukci ZŠ samostatně. Výhodou
je větší šance na vyřízení dotace a jednodušší
koordinace prací. Jen těžko bychom v jednom
roce rekonstruovali starou budovu a současně s tím přistavovali novou. Potěším i obyvatele na ulici Široká, kde dlouhodobě chybí většina inženýrských sítí a kde začátkem srpna
začneme budovat přeložku vodovodu a svod
dešťové kanalizace z komunikace. V tuto
chvíli dokončujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavební práce by měli začít
v srpnu, termín dokončení konec října.
Velmi důležitou věcí, která naši obec
čeká a která bude mít vliv na kvalitu života

v okolí naší obce, jsou pozemkové úpravy,
které probíhají dle harmonogramu a kde
chceme oslovit občany, kteří zvažují prodej
svých pozemků mimo územní plán obce, ať
se na obec obrátí, jelikož budeme potřebovat velké množství ploch, na kterých by se
postupem časem mohla budovat společná
zařízení jakými jsou např. větrolamy, nové
polní cesty, suché poldry, retenční nádrže
apod. Více informací naleznete v článku
uvnitř zpravodaje.
Co se týká střednědobých plánů zde chystáme projekty na rekonstrukci vodovodního
zařízení, opravu obecního rybníka a dobudování komunikace u Skalky po zkrachovalé RD Brist, kde jsme se museli nejprve
vypořádat s vlastnickými právy, což se nám
podařilo.
Další věcí, která se nedávno udála, je rezignace p. Jiřího Zieglera na post zastupitele obce. Na jeho místo nastoupí p. Jaroslav
Juříček.
Na závěr bych Vám chtěl popřát hezké
a slunečné prázdniny ať v naší republice,
nebo v zahraničí!
Karel Knesl, starosta obce
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Zápisy z jednání obecního zastupitelstva
12. schůze ZO – 29. ledna 2020

1. Z
 O schvaluje rekonstrukci kabelové televize firmou KabelSat s. r. o. se sídlem Křižanovice 217, 685 01, Křižanovice u Bučovic
2. ZO schvaluje vyhlášení uzavřeného výběrového řízení na přeložku vodovodu a výstavbu dešťové kanalizace na ulici Široká
3. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030049137/001
4. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030057470/001
5. ZO schvaluje smlouvu o odprodej obecního pozemku manželům Radkovi a Janě
Válkovým, v k. ú. Heršpice, č. p. 235
za cenu 51.500 Kč. ZO zplnomocňuje
k podpisu smlouvy starostu obce.
6. ZO bere na vědomí žádost o prodeji obecního pozemku parc. č. 1093/20 v k. ú.
Heršpice
7. Z
 O sděluje žadateli, že nemá zájem odprodat pozemek parc. č. 1093/20 v k. ú. Heršpice z důvodu přístupu jiných vlastníků
na sousední pozemky.
8. Z
 O bere na vědomí žádost o prodeji obecního pozemku parc. č. 1074/16 a parc.
č. 1074/15 v k. ú. Heršpice. ZO Heršpice
pověřuje k jednání se společností GasNet
s. r. o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 11 Ústí nad Labe, IČO: 27295567 starostu obce.
9. ZO schvaluje střednědobý výhled obce
Heršpice
10. ZO schvaluje nákup dálniční známky
pro rok 2020
11. ZO přerušuje projednání předloženého
zadání změny č. 2 územního plánu Heršpice, a to za účelem prověření jakého
rozsahu pozemku p. č. 876/1 v k. ú. Heršpice se změna č. 2 dotýká, a to do příštího zasedání ZO Heršpice. Zastupitelstvo
pověřuje projednáním návrhu zadání
a zadání změny č. 2 s ORP Městský úřad
Slavkov u Brna starostu obce.

13. schůze ZO – 27. května 2020

1. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
1030058322/002 s E.ON Distribuce, a. s.,
F. A. Ganstera 2151/6, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400
2. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
1030051201/003 s E.ON Distribuce, a. s.,
F. A. Ganstera 2151/6, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400
3. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PV
– 014330058245/001 s E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Ganstera 2151/6, 37001 České
Budějovice, IČO: 28085400

4. ZO schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004572
s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Ganstera
2151/6, České Budějovice, IČO: 28085400
5. ZO schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě s E.ON Distribuce, a. s.,
F. A. Ganstera 2151/6, České Budějovice,
IČO: 28085400
6. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o provedení projektových prací MŠ a ZŠ
Heršpice okr. Vyškov, příspěvková organizace s Atelier 99 s. r. o., Purkyňova
71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245.
7. Z
 O schvaluje rozpočtové opatření č. 10
8. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11
9. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
10. Z
 O schvaluje rozpočtové opatření č. 2
11. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3
12. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene se společností GasNet s. r. o. se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 11 Ústí
nad Labe, IČO: 27295567
13. Z
 O schvaluje smlouvu o právu provést
stavbu Ing. Richardem Jánovem se sídlem Gallašova 50/7, 639 00 Brno
14. Z
 O schvaluje prodej pozemku parc. č.
1130/16 o výměře 190 m2 paní Romaně
Maršálové bytem Kollárova 678, 684 01
Slavkov u Brna za kupní cenu 47.500 Kč.
15. ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci přeložky vodovodu Široká s firmou FIREMNÍ PORTÁL, s. r. o., Slovanská 2808/3, 787 01
Šumperk, IČO: 28646207 zastoupenou
Ing. Alexandrou Klusák Snopkovou, jednatelkou společnosti.
16. Z
 O schvaluje smlouvu o dílo s firmou
FIREMNÍ PORTÁL, s. r. o., Slovanská
2808/3, 787 01 Šumperk, IČO: 28646207
zastoupenou Ing. Alexandrou Klusák
Snopkovou, jednatelkou společnosti.
17. Z
 O schvaluje zadávací dokumentaci
včetně návrhu smlouvy o dílo sítě Široká
18. Z
 O schvaluje smlouvu o poskytnutí výtěžku z veřejné sbírky číslo 1/2020
19. Z
 O schvaluje řád veřejného pohřebiště
obce Heršpice
20. Z
 O Heršpice bere na vědomí žádost o změnu územního plánu obecního pozemku
parc. č. 1036/6 v k. ú. Heršpice, podanou
firmou Zenergo Moravia s.r.o., Šardice
788, 696 13 Šardice, IČO: 01619209. Žádost předkládá k posouzení a předložení
Městskému úřadu ve Slavkově u Brna
21. ZO Heršpice schvaluje pořízení Programu rozvoje obce Heršpice na období
2021–2027
22. Z
 O schvaluje žádost o prominutí nájmu paní Lucii Robotkové bytem Heršpice 345 za období koronaviru ve výši
3.010 Kč a paní Monice Zimlové bytem
Heršpice 71 ve výši 2.070 Kč.

14. schůze ZO – 24. června 2020

1. ZO schvaluje účetní závěrku MŠ a ZŠ Heršpice okres Vyškov, příspěvková organizace za rok 2019
2. ZO schvaluje účetní závěrku obce Heršpice za rok 2019
3. ZO schvaluje závěrečný účet obce Heršpice za rok 2019 bez výhrad
4. ZO schvaluje inventarizaci majetku obce
Heršpice k 31. 12. 2019
5. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4
6. ZO schvaluje výplatu poměrné části nákladů v hodnotě 11.079 Kč na rekonstrukci trafiky p. Simoně Novotné, bytem Heršpice 128
7. Z
 O schvaluje nařízení o podomním prodeji (www.herspice.cz/urad-2/dokumenty-1/vyhlasky/
8. ZO schvaluje zařazení správního území
obce Heršpice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021–2027
9. ZO schvaluje pasport místních komunikací a pověřuje starostu obce, aby zajistil,
že obecní úřad zařadí všechny pozemní
komunikace uvedené v pasportu do kategorie místních komunikací. Toto rozhodnutí následně bude součástí pasportu
místních komunikací.
10. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330055958/001
a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Ganstera 2151/6, České Budějovice, IČO:
28085400
Součástí veřejného zasedání bylo jmenování
nového člena obecního zastupitelstva, pana
Jaroslava Juříčka, který vystřídal pana Jiřího
Zieglera, který na post zastupitele rezignoval.

Společenská kronika
Vítáme tyto nové občánky:
Tobiáš Hladký
Lilien Jasenková
Adrian Rohlik
Hubert Martének

Informace pro občany
Ve dnech 1. 8.–30. 10. bude probíhat
na ulici Široká výstavba dešťové kanalizace a přeložka obecního vodovodu. Dbejte proto zvýšené opatrnosti, respektujte
dopravní značení. Prosíme o shovívavost
a trpělivost během terénních prací.

Hledáme stárky
Chceš se letos zúčastnit hodů? Naučit
se tancovat, zpívat písničky a obléct si
kroj? Přidej se a stárkuj. Podrobnější informace získáš na obecním úřadě.
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150. výročí osamostatnění evangelického sboru
Oslavujeme, ale ne nás
Evangelický sbor v Heršpicích slaví narozeniny, a to sto padesáté. Já vím, na církev to
není mnoho, ale na protestantský sbor ano.
S ohledem na to, že protestantské církve
byly v 17. a 18. století po 160 let na našem
území zapovězeny a pronásledovány a pak
ještě 100 let omezovány, vznikl tu evangelický sbor dosti brzy.
Ačkoli se v Heršpicích po Tolerančním patentu Josefa II. roku 1782 přihlásilo k církvi
reformované 43 dospělých osob – plus 20
dětí z těchto rodin – nemohli vytvořit vlastní
sbor, ale byli přifařeni k nejbližšímu sboru,
a to v Kloboukách u Brna. I když se jejich
počet časem stále zvětšoval, nemohli až
do rozvolnění tolerance Protestantským patentem z roku 1861 o osamostatnění žádat,
protože jich nikdy nebylo v místě požadovaných 100 rodin nebo 500 „duší“, tedy dospělých jedinců.
Konali každou neděli bohoslužby ve stodolách nebo v domech jednotlivých evangelíků. Tyto bohoslužby, pokud nepřišel farář
z Klobouk, byly čtené z Postily a doprovázené písněmi a vlastními modlitbami. Ani
to však nebylo zcela samozřejmě vrchností
zaručeno, protože když r. 1832 odvedli pro
jejich aktivní víru do žaláře ze shromáždění
3 účastníky bohoslužeb, nesměli se ani tak
skrovné bohoslužby po mnoho let konat.
Zpravidla však, kdo mohl, vydal se v den
Páně na bohoslužby do Klobouk. Cesta
vedla lesy, tzv. „helvítským chodníkem“,

a aby se dostali na bohoslužby včas, vycházeli v zimě ve 4 hodiny ráno se svítilnami
a muži prošlapávali cestu. Po bohoslužbách
je čekala stejně náročná cesta zpět.
Není divu, že chtěli mít heršpičtí evangelíci svůj sbor blíž. Před Protestantským patentem, který neomezoval samostatnost sboru
počtem členů, to znamenalo spojit se v úsilí
o vlastní sbor s evangelíky z blízkých vesnic: z Rašovic, Násedlovic a Dambořic. Ale
i po Protestantském patentu mohla vrchnost
založení sboru zamítnout pod různými záminkami. A tak mezi lety 1824 – 1870 podali
Heršpičtí evangelíci postupně na 10 žádostí,
z nichž až poslední byla r. 1870 vyslyšena.
Do té doby však měli evangelíci už postaven
vlastní kostel, dostavěný a zařízený r. 1869,
před evangelickým hřbitovem.
Sbor byl prohlášen samostatným dne 28.
února r. 1870 výnosem církevní rady č.334
v souhlase s moravským místodržitelstvím.
K němu byly přiřazeny obce Rašovice,
Hodějice, Němčany, Slavkov, respektive
evangelíci, kteří v nich bydleli. První farář
sboru, August Nagy, byl zvolen o necelý měsíc později.
Letos si tedy připomínáme 150. výročí vzniku sboru a zveme Vás na celodenní
oslavy do evangelického sboru v Heršpicích,
které se budou konat 13. září 2020.
Když se slaví narozeniny, oslavují všichni
jubilanta a radují se spolu s ním z toho, čeho
všeho dosáhl a jak plný život dosud prožil.

Heslem našich oslav je však verš ze Žalmu
115.: „Ne nás. Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro
svou věrnost,“ který je napsán v čele kostela.
Víme, že není jen zásluhou našich předků
a předchůdců, že tu jsme. Není to zásluhou
ani naší. My touto oslavou chceme děkovat
Pánu Bohu za celý tento čas existence sboru. A máme naději, že budeme pokračovat
v tom, proč náš sbor před 150 lety vznikl.
Chceme, aby Boží zvěst byla tlumočena
v místě, kde žijeme. Stejně jako naši předkové chceme spravovat své obecenství a být
sami za sebe odpovědni. A hlavně doufáme,
že budeme moci zvěstovat radost evangelia
o Ježíši Kristu i všem v obci a okolí.

PROGRAM OSLAV
150. VÝROČÍ VZNIKU SBORU

9.30 bohoslužby
	káže Daniel Ženatý, synodní senior
(nejvyšší ordinovaný představitel
naší církve)
11.00 beseda se synodním seniorem
13.00 cesta na oběd
15.00	koncert sborových varhaníků a pěveckého sboru
Další informace a podněty k výročí a oslavám najdete na webové stránce evangelici-herspice.cz
Přijďte! Všichni jste srdečně zváni!
Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka

Zprávy z loutkového divadla

Blahopřání

Stejně jako ostatní
divadla měl i Dřeváček nucené prázdniny. Těsně před
vyhlášením zákazu pořádání akcí a divadelních vystoupení jsme stihli premiéru nové
hry Myší válka. Možná jste se na nás byli

Milý Jirko, děkujeme Ti za skvělý nápad se založením divadla, za všechny
ty nádherné loutky a texty, které tvoříš,
a za trpělivost, kterou s námi máš. K narozeninám Ti přejeme hodně energie,
zdraví, stále dobrou náladu a také spoustu nápadů na další hry a loutky.

také podívat, už tradičně jsme premiéru
uvedli v prostorách evangelické fary (moc
děkujeme za pozvání). Ve hře vystupují
nádherné loutky – myšky a netypicky pro
nás i živý kašpárek.
S touto originální hrou, kterou napsal Jiří
Olšanský jsme se chystali i na prohlídku
amatérských loutkových divadel, ale nakonec byla zrušená.
Snad budeme ještě
mít možnost na nějaké soutěži vystoupit.
Poctivě jsme dodržovali karanténu
a vůbec jsme nezkoušeli. Než začneme znovu vystupovat, budeme muset
pořádně oprášit texty. Nemohli jsme ani
pořádně oslavit narozeniny Jirky Olšan-

Tvoji Dřeváčci

ského, který v dubnu slavil krásné sedmdesátiny!
Za všechny členy divadla Dřeváček
Soňa Vančová
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Netradiční školní rok 2019–2020 v ZŠ Heršpice
Nikdo z nás netušil, když jsme zahajovali
1. září 2019 školní rok, jaká překvapení si
pro nás ten letošní rok přichystá.
Je to již deset měsíců, kdy jsme se společně sešli všichni u pomníku, abychom spolu
s rodiči, paní učitelkami a zástupci z obce
přivítali naše prvňáčky. Do školních lavic
usedlo celkem 29 žáků v 1.–4. ročníku a pustili se se svými vyučujícími do pilné práce.
Otevření nové školní družiny, která se stala
součástí školy, se nám podařilo zvládnout
v termínu. V podzimních měsících jsme
absolvovali výuku plavání. Pět dvouhodinových lekcí, ve kterých si žáci ze všech tříd
a předškoláci z MŠ osvojili základy plavání,
potápění a prohloubili své dovednosti.
Každodenní výuku jsme dětem zpříjemnili a oživili projektovými dny, zajímavými
workshopy, exkurzemi a pořady, které jim
přinesly nepřeberné množství nových informací, zážitků a zároveň rozšířili a upevnili

jejich znalosti a dovednosti. Kromě školních
projektů jako jsou výroba strašidel z dýní
s táborákem, advent, sebehodnocení, maškarní karneval ve třídě, Den učitelů – J. A.
Komenský – učitel národů se zapojujeme
pravidelně i do celorepublikových projektů.
Mezi nejoblíbenější patří projekt 72 hodin:

Pomáhám, protože chci. V rámci tohoto projektu žáci vyráběli krmítka pro ptáčky, lojové koule a keramická pítka na vodu.
Mezi aktivity, které žáky i jejich paní učitelky nejvíce zaujaly, patřil:
•W
 orkshop s panem Vydrou, který se týkal
výroby komiksových časopisů a knih. Žáci
si zkusili vytvořit vlastní stránku komiksu
a zapojili se do soutěže o Nejlepší komiks.
• Výlet do Skanzenu Strážnice s programem
• Naučný program: Žijí mezi námi, nevidí
nebo neslyší.
• Kurz První pomoci s praktickými ukázkami záchrany života
• Beseda s mořeplavcem J. Denkem: Plavba
kolem světa.
• Matematická exkurze v Janáčkově divadle
Nejvíce aktivit se uskutečnilo v období
Vánoc: Pečení perníčků, fotografování, jarmark, mikulášská nadílka, čertovská veselice- den plný her v kostýmech, vystoupení
pro seniory, divadýlko a oblíbené besídky
ve třídách.
Ani na divadelní a kulturní představení
nezapomínáme. Některá se odehrála přímo ve škole pro žáky i děti z MŠ: Divadýlko
školní družiny, Krtek a kolo, Jak Karlík zachránil babičku. Před uzavřením školy jsme
navštívili divadlo Radost v Brně. Žáci zhlédli
představení: Tři čuníci nezbedníci.
Přišel 11. březen
2020. Den, kdy se
dveře nejen naší
školy zavřely. Utichl veselý smích
a radostné špitání.
Třídy zůstaly prázdné. Nastala pro pedagogy, žáky a jejich rodiče nelehká
doba. Přesto jsme se
nedali a vrhli se všemi silami do práce.
Rodiče, žáci i paní
učitelky pracovali na plné obrátky.

Distanční výuku jsme obohatili ON-LINE
výukou, při které žáci pracovali přímo
s vyučujícími, zajímavými pracovními listy a úkoly. I přes tyto překážky za velké
podpory rodičů se nám nepříznivé období
podařilo zdárně překonat. Proběhl i zápis
do MŠ i do ZŠ, bohužel bez přítomnosti dětí
a rodičů. Aktivity, které ještě na děti čekaly,
se však již do konce školního roku neuskutečnily. Většinu se nám však podařilo přesunout na nový školní rok a tak věříme, že
děti o nic nepřijdou.
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Když jsme se 25. května mohli vrátit
do školních lavic, měli jsme všichni velkou
radost. Většina žáků se vrátila do školy
a pokračovala ve výuce v rámci pracovních
skupin. Pro žáky z 1.–2. ročníku probíhala
výuka dvěma způsoby, část žáků se učila
ve škole a část pokračovala s paní učitelkou
v on-line výuce.
Školní rok 2019–2020 je za námi. Byl úplně jiný než kterýkoliv před ním. Ukázal nám

mnoho věcí, které jsme ještě nikdy nezažili,
přesto si můžeme s čistým svědomím říci,
že jsme udělali vše pro to, abychom i tento
školní rok zdárně zakončili.
Již nyní se těšíme na 1. září, kdy se všichni znovu sejdeme, usedneme do školních
lavic a pustíme se s chutí do práce. Ta bude
zpočátku po tak dlouhé době odloučení náročnější, ale věřím, že vše společně zvládneme.

Chtěla bych poděkovat pracovnímu kolektivu naší školy za pilnou a svědomitou práci. Celému učitelskému sboru, paní školnici
i paní kuchařce. Dále bych chtěla poděkovat
rodičům, kteří nám stáli po boku a pracovali
s dětmi, i když to neměli jednoduché.
A závěrem děkuji i všem chlapcům
a děvčatům, kteří navštěvují naši školu
za snahu a pilnou práci.
Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

Jak se žije ve školní družině v Heršpicích
Školní družinu v Heršpicích jsme otevřeli 1. září 2019 jako součást základní školy.
V průběhu prázdnin bylo potřeba připravit
spoustu věcí, školní vzdělávací program, plán
činností a aktivit. Družinovou třídu jsme vybavili pohodlnou sedačkou, kde děti odpočívají a povídají si, velkou spoustou deskových
a společenských her a výtvarným materiálem.
Každý rok budeme vybavení dle finančních
prostředků rozšiřovat a zkvalitňovat. Družinu
mohou děti navštěvovat ráno před zahájením
výuky a odpoledne po ukončení vyučování.

Činnost školní družiny je různorodá.
V první řadě se učíme slušnému chování
a správným hygienickým návykům. Věnujeme se prvkům dramatické výchovy
a seznamujeme děti s některými aktivitami
z této oblasti. Pro starší děti je tato činnost
velmi oblíbená. Dále probíhají hry, při kterých si osvojují základy vzájemné tolerance
a respektu vůči spolužákům, rozvíjí slovní
zásobu a vzájemně se poznávají. Hrajeme
kupříkladu Štronzo nebo jinou zajímavou hru jako třeba Hádej, kdo jsem a taky

Horké křeslo. Hodně čteme, věnujeme se
nejrůznějším ručním pracím, které jsou
přizpůsobené aktuálnímu ročnímu období.
Pokud to počasí dovolí, trávíme hodně času
venku. Zde si osvojujeme pohybové hry.
I přes malé prostory naší školní zahrady ji
dovedeme využít k různým společenským
hrám a zejména k aktivnímu pohybu. První
rok činnosti školní družiny máme za sebou.
I když byl kratší než obvykle, naučili jsme
se s dětmi mnoho nových, zajímavých věcí.
Miroslava Lupečková, vychovatelka ŠD

Ze života mateřské školy
děti nabídly při vánočním vystoupení svým rodičům a blízkým. Zahrály
Vánoční pohádku o zvířátkách.
V lednu se děti seznamovaly s klasickými pohádkami a potom je čekala pohádka „Tři čuníci nezbedníci“
v Brně v divadle Radost.
Jeden únorový den byl ve znamení
her a soutěží – „karnevalová veselice“. Děti i paní učitelky přišly v karnevalových maskách. Celou budovou
zněla veselá hudba, tančili zde víly,
Během školního roku 2019/2020 se uskutečnila řada akcí v mateřské škole. Září byl pro
mateřskou školu měsíc velkých změn, přišly
nové paní učitelky. Postupně se seznamovaly
s dětmi, prostředím školy a okolím. Adaptace nově příchozích dětí byla bezproblémová,
postupně se seznamovaly s novými kamarády a prostředím školy. První společnou akcí,
kde se děti mohly více seznámit, bylo opékání
špekáčků v Hejtmánkově zahradě.
V měsíci říjnu u dětí předškolního věku
proběhl plavecký výcvik. V tomto měsíci jsme se zúčastnili projektu 72 hodin
– „I ptáčkům bude v zimě dobře“. Proběhla spolupráce se zahrádkářským svazem,
v kulturním domě byly vystaveny práce dětí
– vyřezávané dýně.
Podzimní soutěže „O nejhezčího draka“
se zúčastnily všechny děti. V prosinci také
proběhl výlet do Skanzenu Strážnice. Děti
také navštívil Mikuláš, čert a anděl. A už
jsme se těšili na Vánoce. Místní seniorky
nás pozvaly na pečení perníčků. Perníčky

čarodějové, spider-mani, kouzelník, indián,
kovboj, fotbalistka a princezny Elsy.
V průběhu roku přijela do mateřské školy
divadélka. Zahrála dětem pohádky „Krtek
a kolo“, Tři pohádky“, „Jak Karlík zachránil
babičku“. Nikdo nečekal, že se uvidíme až
na konci měsíce května. Doufáme, že jsme
všichni ve zdraví přečkali tuto těžkou dobu.
Krásný konec školního roku přejí paní
učitelky z mateřské školy.

p. Coufalová, Mizerová,
Kvasnicová a Horychová

Náš zápis do heršpické školy
Letošní zápis do základní školy byl
hodně netradiční. Dětem a rodičům musela stačit poštovní nebo datová schránka.
Všechny mrzelo, že se nemohli zúčastnit
osobně, ale na druhou stranu chápali, že
to jinak nešlo.
„Melinka o svůj zápis do první třídy přišla. Jako rodiče jsme byli zvědaví, jak tento den zvládne, zda bude nervózní nebo
všechny zadané úkoly splní bez problémů. A také jsme to brali jako takový první
krok k nové etapě jejího života, o který
bohužel přišla. Melinku hlavně mrzelo,
že nemohla poznat paní učitelku, která ji
bude učit, a všechny její budoucí spolužáky. Těšila se, že předvede to, co se dosud naučila. Samozřejmě ale chápeme, že
zápis proběhnout za této situace nemohl

a doufáme, že od září všichni prvňáčci
(i ostatní děti) nastoupí do školy a nějaký
koronavirus bude jen minulostí.“
Hana Černohorská
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Zprávy z knihovny

Připravujeme
22. srpna
Dožínky
22. srpna
Rybářské závody
29. srpna
Velký dětský den
15. září	Workshop pro děti a seniory
výuka techniky plstění
18., 19. září Tradiční krojované hody
3. října
Burza knih
5.–7. října 	Podzimní burza oblečení
a hraček
18. října
Křest knihy o Heršpicích
Brigáda v Hejtmánkově zahradě
24. října
8. listopadu Vítání občánků
22. listopadu Vánoční benefiční jarmark
29. listopadu Rozsvícení vánočního stromu
3. prosince Bitva o Heršpice
10. prosince Setkání se seniory

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.

Odpady a odpady
Tak to už řešil Jan Neruda. Kam s ním?
A myslel tím starý slamník. Takže odpad.
Od té doby odpadů enormně přibylo a ne
každý si s ním ví rady. V Heršpicích se
třídí. To, že jsou kontejnery neustále vytíženy, je známkou toho, že víme, k čemu
kontejnery slouží. Většina se snaží. A pak
přijde jedinec, který si zřejmě myslí, že
za něj odpad, který odhodí před kontejnery, někdo dotřídí. Omyl. Každý je zodpovědný za svůj odpad sám. Nevytříděný
odpad nám odpadová firma nevyveze,
nechá ležet na zemi a pak se divíme, proč
je nepořádek po celé návsi. Podmínky pro
likvidaci odpadu se budou zpřísňovat,
ceny navyšovat. Naučme se být důslední
a nebuďme nepořádní.
Jana Ševčíková

V dětské knihovně jsme toho i přes velké
plány, díky vládním nařízením v prvním pololetí letošního roku, bohužel moc nestihli.
Připomeňme si lednové čtení zimní pohádky s místní babičkou i únorovou návštěvu myslivců s jejich povídáním o zvířátkách
na našich polích i v lesích.
Před samotným uzavřením knihovny
v březnu jsme vyřadili nečtené tituly a vytvořili tak místo pro nové dětské knížky, které doplníme během letošních prázdnin tak,
aby se měly děti při znovuotevření knihovny po letních prázdninách na co těšit.
Na podzim již připravujeme program
a počítáme jak s předčítáním, tak například
se zábavnými kreativními dílničkami.
Přejeme Vám všem hlavně zdraví, našim
malým čtenářům báječné léto a budeme se
těšit na brzkou viděnou.
Ivana Marténková

Myslivci v knihovně
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Na Slavkovsku připravují projekt pro podnikatele
MAS Slavkovské bojiště
připravuje projekt na podporu začínajících a stávajících podnikatelů. Vyzývá
proto všechny, kteří podnikají nebo by rádi
začali, aby zasílali své návrhy toho, co by
jim jejich situaci nejvíce usnadnilo.

Co je MAS?

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště zahrnuje území 45 obcí a je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací,

soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji
venkova, zemědělství a získávání finanční
podpory z EU a z národních programů.

Co můžete navrhnout?

MAS Slavkovské bojiště pomáhá lidem se
získáním finanční podpory a zároveň se snaží
pomáhat realizací vlastních projektů jako je
například Slavkovské tržiště (www.slavkovsketrziste.cz), které vzniklo s cílem sdružit
podnikatelské subjekty, pomoci jim s propa-

gací a dostat tak jejich aktuální nabídku produktů a služeb do povědomí široké veřejnosti.
Nyní by MAS potřebovala vědět přímo
od potenciálních nebo stávajících podnikatelů na svém území, co nejvíce by kromě reklamy ocenili. Podle přijatých návrhů se potom vypracuje takový projekt, který pomůže
co nejvíce lidem. Pomohlo by vám například
marketingové školení? Nebo byste pro start
svého podnikání ocenili spíše daňové poradenství? Jakékoliv vlastní návrhy projektu
zasílejte na e-mail: tomanova@slavkovskebojiste.cz nebo volejte na tel. 604 318 732.

MAS Slavkovské bojiště podporuje místní podnikatele
Od 3. března je otevřen příjem žádostí
na kanceláři MAS Slavkovské bojiště pro
podnikatele v zemědělských i nezemědělských činnostech. Výzva pro podání
žádostí je prodloužena do 31. července.
Školení pro žadatele bude ve čtvrtek 28.
5. v 15 hodin na hasičské zbrojnici v Hruškách u Slavkova. Zájemci o tuto výzvu se
mohou i individuálně obrátit na kancelář
MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166. Podmínkou přijatelnosti žádosti je místo provozovny na území MAS Slavkovské bojiště,
předfinancování výdajů a obor činnosti
dle katalogu CZ – NACE nebo zemědělská činnost. V předchozích třech výzvách
bylo podpořeno 46 žadatelů, s dotací přes

13 mil. Kč. Finanční příspěvky jsou ve výši
45%–50% a jsou určené na pořízení strojů,
vybavení nebo stavby v zemědělské či nezemědělské výrobě.
S ohledem na nepříznivou aktuální situaci pro podnikatele spojenou s prevencí šíření viru SARS-CoV-2 MAS Slavkovské bojiště
od 20. dubna spustila provoz nového webu
www.slavkovsketrziste.cz a facebookový
profil www.facebook.com/Slavkovsketrziste. Slavkovského tržiště shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území
MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou
kromě producentů místních potravin a nápojů (např. farmy, pivovary, vinaři) i restaurace, řemeslníci, maséři, služby fotografů.

Poděkování do Heršpic
Zúčastnil jsem se posledního zastupitelstva obce, abych vyřídil poděkování a vděčnost občanům a vedení Heršpic od občanů
bobrovského regionu v Ruské federaci.
Nedaleko obce byl na konci 2. světové

války sestřelen letoun Rudé armády a jeden
z členů posádky (Georigij Burov) pochází
právě z bobrovského regionu.
Letcům byl na místě sestřelu vybudován
po válce pomník, který byl v poslední době
ve velmi zchátralém stavu. Díky aktivitě
vedení obce se podařilo k letošnímu výročí
osvobození Heršpic pomník zrekonstruovat
a všimla si toho i ruská média a představitelé
místních samospráv.
Zastupitelům jsem přinesl ukázat ruské
noviny „Zvězda“ ve kterých byl celý příběh
popsán a vyřídil poděkování od představitelů bobrovského rajonu, kteří jsou za péči
o historickou paměť velmi vděčni a pozvali
představitele Heršpic příští rok na oslavy
konce války do Ruské federace.
Na závěr ještě jedna dobrá zpráva na posledním Zastupitelstvu Jihomoravského
kraje jsme schválil dotaci ve výši 50 000 Kč
kterou poskytneme na tento nově zrekonstruovaný pomník.

Mgr. Libor Bláha, MBA
Člen zastupitelstva Jihomoravského kraje

Seznam je postupně rozšiřován s ohledem
na zájem dalších podnikatelů.
Přidejte se i Vy a podpořte svůj region nákupem u místního výrobce!
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166, 683 52 Hrušky u Slavkova
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová, Tel.:
604 318 732, tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Úpravy obecní zahrady
Letos na jaře jsme využili situace, kdy
se moc ven chodit nemohlo, děti si hrály
převážně doma a my jsme se mohli pustit do oprav dětského hřiště v obecní zahradě. Celá řada herních prvků už vzala
za své, je nutné je vyměnit a opravit. Zrušili jsme rozbité tabule a dřevěné valy, které byly už hodně vyhnilé, upravili po nich
terén, pořídili nové pískoviště a hřiště doplnili o lavičky se stolem. Opravy čeká ještě kolotoč. Pan Hanzelka osázel zahradu
novými bylinkami a keři. Úpravy budou
probíhat průběžně a postupně.
Zároveň prosíme majitele pejsků, aby
s nimi nevstupovali do prostor obecní zahrady. 
Jana Ševčíková
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Kompostér nebo biopopelnice?
Minulý měsíc proběhla v naší obci anketa
na téma KOMPOSTÉRY. Chtěli jsme zjistit,
zda by se dal snížit počet biopopelnic v obci.
Výměnou za vrácenou biopopelnici jsme
chtěli nabídnout kompostér. Za každou
biopopelnici obec platí každý rok zhruba
1.000 Kč. Vzhledem k tomu, že tuto nádobu
má skoro každý dům, ročně nás tato služba
stojí kolem 300.000 Kč. A přitom by stačilo
používat na odpad ze zahrádky a z kuchyně
kompostér. Kompostér vyjde zhruba na stejnou částku jako roční provoz biopopelnice.
A další roky už na něj žádné náklady nejsou.
A z kompostu máte ještě užitek. A zabere
jen o málo víc místa než biopopelnice.
Budu za kompostér platit?
Na pořízení kompostéru obec využije do-

tační titul Ministerstva životního prostředí.
Občan doplatí pouze zbývající část.
Co do kompostéru patří?
Zahradní odpad – tráva, listí, seno, sláma,
plevel, piliny, dřevní štěpka, vychladlý popel a uhlí ze dřeva
Kuchyňský odpad – káva, čajové sáčky,
podrcené skořápky z vajec, bioodpad z kuchyně, odrcené ořechové skořápky
Co do kompostéru nepatří?
Zvířecí trus, zbytky masa, plasty, kovy,
mléčné výrobky, uhynulá zvířata
Co s velkými větvemi?
Velké větve můžete vozit na hromadu
za Heršpice směrem na Hodějice k přečerpávací stanici. Obecní zaměstnanci je pak
dále zpracují.

Co se bude dít na Jalovém dvoře?

První a poměrně náročná půlka roku
2020 je za námi a na Jalovém dvoře už nám
naplno odstartovala letní sezóna. A co to
znamená pro návštěvníky? Do nově zrekonstruovaného Hostince U Hříbka se návštěvníci mohou přijít občerstvit vždy od středy
do neděle a navíc na ně během prázdniny
čekají tři hraní v podání Milana Šány, a to
v datech 12. 7. od 14 hodin, 2. 8. od 14 hodin
a 15. 8. od 18 hodin v rámci večerní zábavy po westernových závodech. V termínu

od 2. do 9. září navíc
proběhne letní filmový
festival EkoFilmFest Jalovák v režii bratří Čadíků.
Na farmě také právě
probíhají letní dětské
pobyty a na některých
turnusech je stále pár
volných míst, pokud
ještě pro vaše děti nemáte plán na prázdniny. V sobotu 15. 8.
se uskuteční westernové závody, na které
jsou srdečně zvaní všichni jezdci i nejezdci.
Prázdniny budou u nás ukončeny 30. 8. trochu opožděným dětským dnem s názvem
Ukončení prázdnin.
O všech akcích průběžně informuje
na našich facebookových stránkách Ekofarma Jalový dvůr anebo na našem webu www.
jalovydvur.cz. Srdečně se těšíme na všechny
návštěvníky!
Adéla Bukáčková

Co s větším množstvím zeleného odpadu?
V Hejtmánkově zahradě najdete velkoobjemový kontejner. Sem můžete odkládat
drobné větve a větší množství zeleného odpadu.
Co s bioodpadem, který nechci dávat
do svého kompostéru (např. slupky z chemicky ošetřeného ovoce)?
Bioodpad s chemickým postřikem můžete vyhazovat do popelnice na komunální
odpad.
Hlavním cílem tohoto projektu je snížit
částku za platby svozové firmě. Ale také
jsme chtěli dostat do povědomí občanů
mnohem vhodnější variantu, která prakticky
nic nestojí a ještě z ní můžeme mít užitek.
Jana Ševčíková

Nadace Veronice podporuje přírodní zahrady
Brněnská Nadace Veronica se
zaměřuje na enviromentální projekty. Ze svých
prodejů a sbírek
financuje projekty, které se zaměřují na ochranu
přírody, krajiny
a životního prostředí. Jedním z letošních
podpořených projektů je i naše Hejtmánkova zahrada. Zažádali jsme si o dotaci
na zelené ploty, jednoduchou školní zahradu a certifikaci zahrady jako Přírodní
zahrada. A podařilo se. Samotnou realizaci výsadby necháváme na podzimní brigádu. V zahradě bychom chtěli vybudovat
prostor pro naši školu, jednoduchou venkovní učebnu a záhony. Nadace Veronica
podpořila naši zahradu částkou 50.000 Kč.
Jana Ševčíková
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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Heršpice
Co to jsou pozemkové úpravy

Je to proces, díky němuž se ve veřejném
zájmu prostorově a funkčně uspořádávají
pozemky, scelují se nebo dělí, zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků,
vytváří se podmínky pro racionální hospodaření a vneposlední řadě se uspořádávají
vlastnická práva kpozemkům. Do krajiny
se navrhuje tzv. plán společných zařízení

lin a živočichů, přičemž dochází i kúbytku
druhů samotných naúkor přemnožení jiných druhů.
Řízení o pozemkových úpravách probíhá
dle zákonač. 139/2002 Sb.,o pozemkov.ch
úpravách apozemkových úřadech, ve znění
pozdějších předpisů; vyhlášky č. 13/2014
Sb., o postupu při provádění pozemkových
úprav a náležitostech návrhu pozemkov.ch

Monitoring eroze v k. ú. Heršpice ze dne 3. 9. 2019

Monitoring eroze v k. ú. Heršpice ze dne 28. 8. 2019

(PSZ), skládající se zpolních cest (zajišťují
přístupnost pozemků), mostků, propustků, dále vodohospodářských prvků jako
jsou vodní nádrže, rybníky, poldry, prvky
sloužící kochraně před povodněmi. Navrhují se protierozní prvky – osevní postupy,
pásové střídání plodin, setí do mulče, zatravnění, příkopy, meze, hrázky. Poslední
skupinou PSZ jsou prvky ekologické stability, sloužící kpřežívání a migraci živočišn.ch arostlinn.ch druhů – biokoridory,
biocentra, doprovodné výsadby podél cest.
Právě díky tomu je možné do krajiny navrátit její původní součásti, ať jsou to stromořadí, remízky, větrolamy, tůně apod.,
které vlivem velkoplošného hospodaření
zaminulého režimu vymizely. Snimi vymizela také stanoviště pro různé druhy rost-

úprav, ve znění pozdějších předpisů; a zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

Proč jsou pozemkové úpravy zrovna
v Heršpicích?

Pozemkové úpravy probíhají průběžně
na celém území České republiky. V k. ú. Heršpice bylo o zahájení pozemkových úprav
požádáno ze strany obcea vlastníků více než
50% výměry zemědělského půdního fondu,
proto byl pozemkový úřad povinen zahájit
pozemkové úpravy ihned. Požadavkem bylo
především vyřešení odtokových poměrů
vobci, a uspořádánívlastnických vztahů. Neméně důležitá je pro vedení obce také otázka zlepšení životního prostředí nebo zmírnění dopadu vlivu sucha a povodní.

Jak dlouho pozemkové úpravy trvají?

Pozemkové úpravy jsou dlouhodobější
proces. Mohou trvat zpravidla 3–5 let, pokud se nevyskytne závažnější problém, kter.
by pozemkové úpravy zdržel.

Jak pozemkové úpravy probíhají?

Pozemkové úpravy se skládají zněkolika
etap. Vprvní fázi se zpracovávají podklady
pro další práci projektanta. Vterénu se tedy
můžete potkat s pracovníky provádějící geodetické práce pro zaměření skutečného stavu a upřesněníobvodu pozemkových úprav,
tj. zaměření a vytyčení pozemků, které
do pozemkových úprav vstoupí a které ne.
Následuje navržení plánu společných zařízení (popsáno výše) a návrh nového upořádání pozemků. Vytvoří se nová katastrální
mapa, která se zapíše do katastru nemovitostí, a tím jsou pozemkové úpravy ukončené. Po skončení pozemkových úprav jsou
postupně realizovány navržené prvky PSZ.

Co to znamená pro vlastníky?

Vlastníci dotčení pozemkovými úpravami
budou vkaždé věci obesláni dopisem kjednotlivému úkonu, který se jich právě t.ká. Pokud
tedy vlastník přijímá poštu, případně sleduje
úřední desku obce či pozemkového úřadu, nic
mu neunikne. Pro vlastníky bude nejdůležitější etapounávrh nového uspořádání pozemků,
při kterém mají možnost projektantovi sdělit
své požadavky krozvržení jejich pozemků tak,
aby to nejlépe vyhovovalo jim, avšak vnávaznosti také na okolní pozemky a krajinu.

Ing. Eva Horáková
KPÚ pro JmK, Pobočka Vyškov

Zahrádkáři informují
Začátek letošního roku byl
ve znamení odpočinku a nabírání nových sil na zahrádkářskou
sezonu. Koncem února jsme
měli výroční členskou schůzi,
na které jsme přivítali nové členy. Celkový počet našich členů
se tak navýšil na 58, z toho je 49
žen a 9 mužů. Začátkem března
jsme pro naše seniorky a další
zájemce uskutečnili přednášku
na téma „Seniorské obálky“. Ještě jsme stihli upravit bylinkovou
náves a další naše aktivity zastavil koronavirus.
Na 2. května jsme měli připravený zájezd
do Znojma, Dalešic a Třebíče, tento zájezd
jsme z důvodů opatření kolem koronaviru
rovněž nemohli absolvovat.
A tak naše zahrádkářky a zahrádkáři vyu-

žili této mimořádné situace k práci na svých
pozemcích a ke zvelebování zahrádek a zahrad. Až červen přinesl větší rozvolnění situace, a mohli jsme uskutečnit plánované
odpoledne s květinami – malý aranžérský

kurz. Vedly ho naše zahrádkářky Vladimíra Zemánková a Helena Procházková, které radou
i praktickou ukázkou pomáhaly
ostatním zahrádkářkám vytvořit
kytici a vypichovanou misku.
Tvořivé odpoledne s květinami
se moc vydařilo. Pokud bude zájem můžeme ho zopakovat pro
ostatní členky, které se z různých důvodů nemohly zúčastnit.
Letošní chladné jaro nám přineslo pěkné množství srážek.
Úroda ovoce vypadá velice slibně, doufáme, že nepřijdou kroupy, které
by ovoce znehodnotily. Přejeme všem pěstitelům krásné léto, bohatou úrodu a dětem
senzační prázdniny.
Jitka Novotná
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Areál bývalého JZD ožívá a přináší pracovní příležitosti
Jistě jste zaznamenali, že se areál bývalého zemědělského družstva probouzí
k životu. Od měsíce května objekt dřívějšího vepřína a přilehlé budovy rekonstruuje
společnost Fresh Fruit Moravia s.r.o. jako
jeden ze svých skladů pro distribuci ovoce
a zeleniny.
Skupina kolem společnosti Fresh Fruit Moravia s.r.o. patří mezi přední dovozce a distributory čerstvého ovoce a zeleniny. Ze skladů v Brně, Olomouci a Bratislavě jsou šest
dnů v týdnu distribuovány čerstvé produkty
více jak 1 500 zákazníkům po celé Moravě
a na západním Slovensku. „Heršpice jsme si
vybrali pro jejich dobrou dopravní obsluž-

nost a výbornou polohu, kvalitní pracovníky
a možnost dalšího rozvoje celého areálu“,
říká jednatel společnosti Filip Drahan.
Distribuce potravin je perspektivní odvětví, které funguje nonstop. Během noci jsou
tak každý den přichystány objednávky zákazníků a již déle než měsíc před 5. hodinou
ráno pak z Heršpic vyjíždějí dodávky plné
zboží do škol, nemocnic nebo restaurací
od Jihlavy po Ostravu nebo Mikulov.
V současnosti v heršpické pobočce pracuje 30 zaměstnanců, z nichž více jak polovina
jsou noví zaměstnanci z Heršpic a bezprostředního okolí. Vznik dalších pracovních
míst je podmíněn rekonstrukcí a rozvojem

areálu, kde společnost plánuje v brzké době
otevření provozu na zpracování ovoce a zeleniny (loupárny), výstavbou nového skladu
a dozrávárny.
„Areál i okolí Heršpic nabízí velké možnosti
rozvoje“, říká obchodní ředitel společnosti Zdeněk Mokrý, „a my chceme jeho potenciál využít
naplno a být pro region prospěšní.“ V nejbližších dnech tak společnost zahájí nábor brigádníků a zaměstnanců na loupání ovoce a zeleniny, kdy jde o práci nenáročnou a vhodnou i pro
zdravotně znevýhodněné osoby.
Více o společnosti Fresh Fruit Moravia
s.r.o. a sesterské Regionall Express s.r.o.
zjistíte na webu www.re-ex.cz.

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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Fotbalový turnaj mládeže
Poslední fotbalový turnaj v Heršpicích
už nebyl pěknou řádku let. A protože byla
přerušena fotbalová soutěž jak mužů, tak
i v mládežnických kategoriích kvůli pandemii COVIDu, rozhodli se Heršpičtí trenéři
uspořádat fotbalový turnaj pro malé budoucí fotbalové hvězdy. Situace s pandemií se
již uklidnila a poslední květnový víkend byl
tedy ideálním termínem pro první fotbalový
turnaj mládeže v Heršpicích.
Turnaj začínal v sobotu ráno kategorií
mini přípravka. Jsou to ti nejmenší fotbalisté, kteří můžou vůbec hrát. A věřte mi, že
vysvětlit některým dětem, na kterou bránu
se hraje a kdo je spoluhráč, není vůbec jednoduché. Ve třech ve čtyřech letech je to pro
malé fotbalisty těžký úkol. Heršpice postavily v této kategorii dva týmy ze šesti. A pro
naše borce to byly první zápasové zkušenosti vůbec. Obsadili jsme krásné 5. a 6. místo.
V sobotu odpoledne nastoupili o hodně
zkušenější mladší žáci. V této kategorii hrají Heršpice dohromady ve sdruženém týmu
s Křižanovicemi. A tady už jde o góly a souboje a vítězství. Mladé fotbalové hvězdy se chtějí
předvést, vstřelit branku a zvítězit. V této kategorii obsadily Heršpice slušné páté místo.
Po prvním turnajovém dnu jsme si jako
trenéři předem říkali, že si sedneme a vyhodnotíme, co se nám daří a nedaří. Vyhodnotíme, jak jsme na tom s organizací turnaje,
jestli nám něco chybí, co musíme nachystat

na další den. Ale vzhledem k tomu, že vše
šlapalo jako hodinky, zápasy běžely podle plánu, nebylo žádné zranění. Všichni
zúčastnění, a nejen trenéři byli v jednom
kole kvůli organizaci turnaje. Dělali jsme
rozhodčí v zápasech, zajišťovali občerstvení, hlasatele, rozdávali medaile a poháry.
No, řeknu vám, žádné vyhodnocení nebylo,
všichni jsme šli po náročném dnu vyčerpáním domů a spát.
Druhý turnajový den začínal dopoledne
zápasy mladší přípravky. V této kategorii
se zúčastnilo turnaje 8 týmů. Poměřili jsme
síly s Hodonínem, Líšní, Bohdalicemi a dalšími silnými týmy a obsadili jsme hezké
páté místo. Závěr turnajového maratonu byl
určen starší přípravce. V této kategorii jsme
obsadili čtvrté místo ze sedmi. Což bylo
naše nejlepší turnajové umístění. V této kategorii jsme také získali zasloužené ocenění
pro nejlepšího hráče turnaje, Tomáše Dočekala. Ten předvedl v této skupině nejlepší
individuální fotbalové umění.
Celý turnaj doprovázelo chladné počasí s přeháňkami. To si nikdo z nás nepřál,
na druhou stranu jsme viděli radost dětí
při rozdávání medailí, a to nám pomáhalo
překonávat rozmary přírody. Od všech zúčastněných týmů jsme sklízeli jen pochvaly
za výbornou organizaci a úroveň turnaje.
Turnaje se zúčastnilo za dva dny celkem 27
týmů. Do budoucna je to pro nás všechny

cenná zkušenost a můžeme být na sebe pyšní, co jsme po dlouhé době dokázali na fotbalovém bitevním poli v Heršpicích. V červenci nás čeká velké fotbalové soustředění
s mládeží v Prudké u Tišnova. A až se nám
to všechno rozleží v hlavách, možná uspořádáme příští rok druhý ročník.
Pro úplnost ještě přikládám výsledkové
tabulky z turnaje a několik hezkých momentek na fotografiích.
Za TJ Heršpice Pavel Řihák

Poř.

Kat. mini přípravka

Poř.

Kat. mladší žáci

1.

FK Hodonín

1.

TJ Slovan Ivanovice n. H.

2.

TJ Sokol Račice

2.

SK Slavkov u Brna

3.

MFK Vyškov

3.

MFK Vyškov

4.

TJ Němčany

4.

Sportovní spolek Dědice

5.

TJ Heršpice A

5.

TJ Heršpice/FK Křižanovice

6.

TJ Heršpice B

6.

TJ Sokol Račice

Poř.

Kat. mladší přípravka Poř.

Kat. starší přípravka

1.

Líšeň A

1.

TJ Sokol Bohdalice

2.

Líšeň B

2.

FK Pustiměř

3.

TJ Sokol Bohdalice

3.

Tatran Rousínov

4.

FK Hodonín

4.

TJ Heršpice

5.

SK Křenovice

5.

TJ Němčany

6.

TJ Heršpice

6.

FC Bučovice

7.

FK Pustiměř

7.

Spartak Slavíkovice

8.

FC Bučovice
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