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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím vás v březnových dnech. V naší
obci se děje mnoho
událostí, o kterých
bychom vás rádi informovali častěji. Také
díky práci místostarosty Jarka Juříčka, jsme se rozhodli vydávat tento zpravodaj 4x ročně.
A jaké jsou plány, které si zastupitelstvo
stanovilo pro tento rok? Největší investicí tohoto roku je dobudování komunikace
a chodníku na Široké. Jak jsem zmiňoval
v minulých číslech zpravodaje, obec musí
narovnat dodržení smluvních podmínek
s tamními občany o vybudovaní infrastruktury. V těchto dnech končí výběrové řízení
na zhotovitele a během dubna by na Široké
měly začít zemní práce.

Fašank ve škole

Druhou velmi důležitou akcí je dokončení komunikace na Nivkách po zkrachovalé RD Brist s.r.o., kde po více jak 10 letech
nemají dotčení obyvatelé zkolaudované
domy! Tato akce měla být již dávno dokončena, ale během příprav na dokončení
komunikace jsme zjistili, že neodpovídá
skutečnosti projektová dokumentace, kterou jsme museli kompletně přepracovat.
Ve chvíli, kdy jsme se chtěli pustit do práce,
bylo zjištěno, že jsou v daném místě špatně
položeny sítě, což vyvolalo nutná jednání
s E.DG a.s. (distributor elektrické energie),
která se protáhla do dnešních dnů. Nakonec
E.DG a.s. uznalo, že nevhodně položené sítě
špatně přebralo a že bude na jejich straně
sítě opravit. Bohužel tyto skutečnosti vedou
k velkému zdržení a stojí mnoho času a úsilí
k jejich nápravě. Věřím však, že do prázdnin
bude vše hotovo včetně komunikace.

Někteří z našich občanů dostali dopisy
od pozemkového úřadu ve Vyškově. Jedná
se o proces, který začal před 3 lety a týká
se obnovy cest, zpřístupňování a scelování pozemků, tvoření větrolamů, zatravňování údolnic apod. Tato opatření povedou
k tomu, že bude naše krajina v okolí obce
odolnější proti výkyvům počasí, nebude docházet k vodní a větrné erozi půdy a současně s tím bude krajina mnohem atraktivnější
než holé lány.
Na obci pracujeme i na lepší informovanosti vás, občanů. Zde jsme vedli řadu jednání a zjišťovali možnosti na trhu. Nakonec
nám nejlépe vychází aplikace „V Obrazu“,
kterou provozuje poskytovatel obecních
stránek. Druhou částí lepší informovanosti
bude sms brána, kde Vám budou do mobilu chodit nejdůležitější informace jako jsou
různé poruchy, nenadále události, apod. 
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Informace z obecního úřadu
Neustále pracujeme na lepší komunikaci a rozšiřujeme zdroje informací
z úřadu.
Původně jsme chtěli spolupracovat
s aplikací Mobilní rozhlas nicméně došlo u poskytovatele ke změně ceny a ta

je pro nás vysoká. Proto jsme se rozhodli
používat aplikaci V OBRAZE, která je pro
nás výhodnější jak finančně, tak i propojením s internetovými stránkami obce.
Omlouváme se za komplikace kdo jste si
Mobilní rozhlas nainstalovali.

Společenská kronika
Vítání občánků –
upozornění
pro rodiče
Pokud si přejete zúčastnit se se svým miminkem tohoto slavnostního aktu, musíte vyplnit
přihlášku k vítání občánků. Přihlášku rodiče najdou na webových stránkách obce
v sekci novinky. Vyplněnou přihlášku
doručte na obec. Jakou formu doručení
zvolíte je na vás. Na základě doručené
přihlášky Vám bude s předstihem zaslána
pozvánka s termínem konání.
Termíny konání se odvíjejí podle počtu
narozených dětí a zájmu o vítání.

Nyní máte možnost čtyř zdrojů:
1. Tištěný zpravodaj obce nově vychází 4x do
roka (jaro, léto, podzim a zima)
2. Aplikace do chytrého telefonu V OBRAZE
3. Nová oficiální facebooková stránka – Obec
Heršpice okres Vyškov
4. Internetové stránky www.herspice.cz
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Slovo starosty
Dne 1. března jsme v přísálí KD představili široké veřejnosti dokument rozvoje obce.
Setkání se účastnilo přes 60 občanů, zastupitelé i architekti, kteří studii vypracovali.
Výsledkem setkání je zápis, který vznikl
na základě dotazů a připomínek občanů.
Studii rozvoje obce i zápis najdete na obecních stránkách v sekci úřad, dokumenty,
studie rozvoje obce. Dle reakcí občanů se
studie povedla a měla by sloužit jako ná-

vod pro další zastupitelstva, jak postupovat
v naší obci při jejím rozvoji.
Poslední významná novinka je obecní
kniha, na kterou všichni tak dlouho čekáme!
Dohledávání a doplňování fotografií, textů,
a nakonec i situace kolem covidu způsobila
toto dlouhé čekání. Jsem však přesvědčen,
že se zdržení vyplatilo a doplněné materiály
a informace oceníte. Kniha by měla jít do tisku v dubnu nejpozději v květnu tohoto roku.

K tématu Ukrajiny bych doplnil, že obec
neorganizuje žádné materiální sbírky, jelikož materiální pomoci a způsobů, jak se
mohou občané do pomoci zapojit, je dle
dostupných informací nemálo. Obec je však
připravena pomoci finančně.
Závěrem bych vám chtěl popřát hezké
velikonoční svátky a bohatou pomlázku!
Karel Knesl, starosta

Vylepšená zastávka
Zpřijemnili jsme Vám čekání na autobus.
Novou nástěnkou na jízdní řády a přibyl
i Knihomol. Můžete nosit knihy, které doma
už nevyužijete jen prosíme o respektování
pravidel KNIHOMOLA.

Velká pochvala
Rád bych za obec Heršpice veřejně
poděkoval klukům Davidovi a Davidovi
za péči o své okolí. Není jim lhostejné
když vidí venku nepořádek, prostě jdou
a z vlastní iniciativy to uklidí.

Výsadba vrb
V Heršpicích se na Velikonoce potýkáme s problémem, že není z čeho plést
pomlázky a tak jsme vysadili
celkem 19 vrb.

Kluci moc děkujeme, jste příkladem
nejen pro své vrstevníky, ale troufám si
říct i pro nás dospělé.
Jarek Juříček
místostarosta obce Heršpice
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Jarní úklid
K jaru samozřejmě patří pořádný úklid.
Hospodyňky umyjí okna, utřou prach a vymetou pavučiny. Ale i na pány je kladen
důraz na úklid garáže, dílny, dvorku a okolí domu. Vznikne tak spousta odpadu a je
potřeba vědět jak s ním naložit. Od 8. 4. do
12. 4. bude přistaven velkoobjemový kontejner. Hlavně prosíme pokud jsou kontejnery plné, najít buď jiný kontejner v obci
nebo odvézt do sběrného dvoru ve Slavkově. Aby se na obci netvořili skládky. Svozová firma nechce a ani nemá v možnostech odpad sbírat ručne. Pečujme o naše
Heršpice nejen na jaře a udržujme je čisté
po celý rok.

Věděli jste, že…
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2020:
• vytřídil každý Čech průměrně 66,8 kg
odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové
kartony, kovy)
• 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
• bylo 76 % obalů vytříděno a předáno
k využití nebo recyklaci
Zdroj EkoKom

Velkoobjemový
kontejner
Obec Heršpice oznamuje občanům,
že od pátku 8. dubna do úterý 12. dubna 2022 budou přistaveny u hřbitova
a u potoka velkoobjemové kontejnery
na odpad.
Žádáme občany, aby do nich neukládali nebezpečný odpad – barvy, lepidla,
oleje, chladicí kapaliny, akumulátory, tonery, zářivky, elektrozařízení dále pneumatiky, stavební suť apod.

TJ Heršpice pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SOBOTA 2. DUBNA 2022
od 8.00 hodin
Železný šrot nachystejte před dům
Potřebujete vynést něco těžkého?
Volejte 724 744 038
a my Vám to pomůžeme naložit.
TJ Heršpice

6

Heršpický zpravodaj • Březen 2022

7

Březen 2022 • Heršpický zpravodaj

Tříkrálová sbírka
V sobotu 15. ledna 2022 v odpoledních
hodinách vyrazily skupinky Tří králů se zapečetěnými pokladničkami popřát obyvatelům Heršpic hodně zdraví do nového roku
a požádat o příspěvek na dobrou věc. Události posledních dvou let srazily mnoho lidí
na kolena. Prověřily také solidaritu a ochotu
pomáhat. Koledníkům se díky Vaší štědros-

ti podařilo vybrat 32 129 Kč. Velice si vážíme Vaší podpory a každoroční spolupráce.
Děkujeme pořadatelům za organizaci akce
a nadšeným koledníkům za účast.
Celkový výtěžek pro Oblastní charitu Hodonín přesáhl 3,6 miliónů korun. Organizace tak může lépe pomáhat lidem v nouzi
na Hodonínsku, Bučovicku a Slavkovsku.

Sbírka v roce 2022 bude použita na: poskytnutí okamžité pomoci lidem při nenadálých živelních pohromách, dofinancování provozu charitních služeb, podporu
dobrovolnického centra a Krizového týmu
při OCH Hodonín, pomoc lidem, kteří se
ocitnou v nepříznivé životní situaci u nás
i v zahraničí.

Nový šachový oddíl
TJ Heršpice
Pravidelně se scházíme v sestavě začátečníků i pokročilejších, ale stále máme
nějaké volné stoly a šachovnice, proto
bych vás rád srdečně pozval do našeho
oddílu. Scházíme se každý čtvrtek v 17.00
hod. v klubovně kulturního domu, budeme se na vás těšit.
Jakub Dvořák
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Pozdrav do Heršpického Zpravodaje
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží velikonoční svátky.
Chci Vás všechny pozdravit, popřát Vám
všechno dobré a podělit se s Vámi ve stručnosti o tom, co pro mne osobně znamenají
velikonoční svátky z pohledu křesťana.
Ježíš byl o Velikonocích ukřižován. Proč?
Protože se znelíbil vrchnosti i některým lidem. Dav lidí tehdy volal „ukřižuj“. Nechtěli, aby jej Pilát propustil na svobodu, raději
propustili jiného vězně. Proč? Nikomu neubližoval a chtěl především plnit Boží vůli
a pomáhat lidem.
Jak se ukázalo, i toto může být nepřijatelné a pro mnohé trnem v oku. Když jej chtěli
jeho přátelé bránit mečem proti ozbrojené
skupině, která ho přišla zatknout, řekl jednomu z nich, který použil meč: „Vrať svůj
meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou
meče, mečem zajdou.“. Předtím „obcházel

všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium o Božím království a uzdravoval každou nemoc a každou
chorobu.“ A potom v jednu chvíli přišel
do chrámu a „vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků
i stánky prodavačů holubů“ a tím se postavil
proti obchodu a kšeftování, který tam byl.
O Velikonocích se ukázalo, že lidská dobrota a věrnost Bohu může hodně vadit.
Píšu nám všem to proto, že pokud chceme dělat a prosazovat v našem životě dobré
věci, musíme mít ještě hlubší přesvědčení,
než takové to „však ono se to vyplatí“. Souvisí to s vírou, láskou a nadějí.
Dnes je tento „meč“, zbraň a síla nedaleko od nás na Ukrajině a hrozí, že se i nás
to může dotknout. Peníze bývají tím prvním
a jim se podřizuje mnohé. I pomoc a služba někdy stojí až za větou „není čas“, anebo

„však si za služby platíme“. Jistě si za mnohé služby platíme, ale není dobré se za to
schovat, abychom pak přestali vidět naši
rodinu, přátele nebo sousedy. Nedejme se
tím zmást, právě proti takovým postojům se
Ježíš vymezil, aby plnil Boží vůli.
Právě toto je skryto za pozadím Velikonoc. Přeji Vám, ať Vás neopouští chuť dělat
dobré.
Nakonec bych Vás chtěl pozvat na naše
bohoslužby, které jsou vždy v neděli od 9,30
a také na „Akademii“. Půjde o sérii přednášek, které začnou od podzimu 2022 a potrvají do jara 2023. Bližší a konkrétní informaci ještě poskytneme v dalších zpravodajích
a rádi bychom na tom spolupracovali s obcí.
Jedna přednáška bude zřejmě ještě před létem. To všechno je otevřeno Nám všem.
Pěkné Velikonoce Vám přeje
Vladimír Pír, farář ČCE

Rozhovor s Vítkem Vykoukalem
V dnešní uspěchané době neznám mnoho
lidí, kteří by o sobě mohli říct, že „všechno stíhají“. Vítek Vykoukal ale určitě mezi
ně patří. Pochází z Vážan nad Litavou, kde
vyrůstal. Do Heršpic dojížděl pravidelně
k babičce a dědečkovi. Dědeček ho přivedl
do evangelického kostela, kde Vítek nejprve navštěvoval nedělní školu a později
projevil zájem o křest a konfirmaci k čemuž
došlo v jeho 16 letech. Později byl zvolen
do staršovstva našeho evangelického sboru v Heršpicích, kde nepřetržitě působil až
do loňského roku. Po absolvování gymnázia, vystudoval Masarykovu univerzitu obor
materiálová chemie. Věnoval se vlastním vědeckým projektům a vedl studenty při psaní
bakalářských a diplomových pracích. V letech 2018–2021 studoval kurz jehož absolvováním se stal výpomocným kazatelem pro
Českobratrskou církev evangelickou.
Roku 2017 se spolu se svou ženou Denisou přestěhoval do Heršpic, kde aktuálně
žijí i s jejich psem Nanou. Od začátku letošního roku pracuje jako aplikační inženýr
ve firmě zabývající se výrobou a vývojem
nových elektronových mikroskopů.
Vítku, řekni nám, co Tě vůbec vedlo
k nápadu studovat kurz pro výpomocné
kazatele Českobratrské církve evangelické?
Náboženství se postupně stalo důležitou součástí mého života. Všechny církve
v České republice jsou aktuálně ve velmi
dynamické situaci, všechny musí řešit svou
budoucnost. Jako jednu z možných forem
funkčního působení i naší církve vidím právě ve výpomocných či laických kazatelích.
Ostatně tak církev začínala. Může se stát, že

i naše církev se v blízké budoucnosti bude
prát s nedostatkem farářů a farářek či jinými nedostatky. A já bych rád v tomto nabídl své služby. Samozřejmě studovat tento
kurz byla především pro mě veliká zábava,
dozvěděl jsem se plno nových informací,
potkal plno zajímavých lidí, ujasnil si věci
okolo své víry, to vše mi bylo velkou motivací. Velký dík patří mojí skvělé ženě, protože
jsem naši rodinu obral o nějaké ty společné
soboty.
Kdo to vlastně je výpomocný kazatel?
Nevím, zda jsem ten pravý, abych na to
správně odpověděl. Nicméně řekl bych, že
je to řadový člen sboru, který propadl vábení
ke studiu teologie a současně se příliš nebojí
mluvit před ostatními spoluvěřícími. A samozřejmě dostal důvěru od ostatních členů
sboru (která já si velmi vážím a nechci na to
zapomínat). Dalo by se taky s trochou nadsázky říct, že je to člověk, kterému se líbí
povolání faráře, ale zas ne tolik, aby to dělal
profesionálně. Je to člověk, co má své civilní zaměstnání (třeba šije stany) a v případě
potřeby je připraven kdekoli vypomoci svojí
službou.

Znamená to tedy, že tě může kdokoliv
a kdykoliv z farářů naší církve oslovit,
abys kázal v rámci celé republiky?
Ano. A to dokonce nejen farář či farářka.
Pozvat mě může jakýkoliv sbor, abych jim
sloužil slovem či svátostmi. Zní to snad až
honosně, ale v praxi to znamená, že mohu
vykonávat téměř vše co naši faráři a farářky. Například v rámci své zkoušky jsem byl
pozván ke zkušebnímu kázání do Krakovan
u Kutné Hory. Na to se moc těším, že poznám i jiné sbory a lidi v nich.
Jak probíhalo tvoje studium teologie?
Bylo náročné?
Neřekl bych náročné. Byla to především
velká zábava a radost. V tomto kurzu nelze
dosáhnout kvalit našich farářů a farářek. Ti
pro své povolání museli absolvovat minimálně magisterské studium. Řekl bych, že
náš kurz byl, jako otevření dveří, a to nejen
do teologie. Studovat musíme pořád. Velkou
výzvou byla závěrečná zkouška před zkušební komisí vedenou hlavou naší církve,
tedy bratrem synodním seniorem. To byla
jízda.
Na co se ve své práci chceš zaměřit?
Chci se soustředit především na lidi.
Mluvit s nimi a naslouchat co mi říkají.
Jak výše zmiňuji nemohu se svou kvalitou rovnat s našimi faráři a farářkami, chci
mluvit o tom, čemu říkám „pragmatická
teologie“, tedy co pro mě znamená víra,
jak se do našich životů může otiskovat
a taky o tom, že má stále i dnes co nabídnout. Chci k tomu využívat svůj jazyk,
příklady z popkultury a třeba i moderní
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technologie. Chci být aktuální a mluvit
o současném světě a lidech v něm.
Jsem moc ráda, že vedeš i výuku dětí
v nedělní škole v našem sboru. Baví tě práce s dětmi, nebo cílíš teď na dospělé?
Práci s dětmi zbožňuji. Nedělní školu
vedu asi od šestnácti, od osmnácti jsem vedl
řadu kroužků na domě dětí v Brně a ve Slav-

kově. Práce s dětmi je velká radost, a tak
doufám, že zvládnu obojí. Necílím na nikoho. Rád budu dělat, co bude potřeba.
Kde vidíš svoje působení v církvi za pár
let?
Doufám, že se ze mě stane kazatel, kterého půjde poslouchat a nebudu božímu slovu
dělat příliš velkou ostudu.

Máš nějaký svůj vzor?
V otázce víry, přístupu k životu a Bohu
je mým vzorek jednoznačně můj dědeček,
František Dvořák. Škoda, že už si o tom víc
nepopovídáme. Ale třeba jednou…
Vítku, děkuji Ti za rozhovor a přeji Ti
hodně elánu a radosti v Tvé práci.
Jana Sušilová

U zlatého jelena
Žil byl ve vesnici nedaleko odtud, zvané
Mouřínov, jeden sedlák, který se jmenoval
Hlad. Jeho statek byl největší v okolí, patřila mu téměř všechna pole a dokonce i kus
lesa, ve kterém se právě nacházíte. Příjmení
sedláka dokonale vystihovalo jeho povahu.
Hladový byl ale po penězích a majetku. Kde
koho se snažil okrást anebo alespoň ošidit.
Jeho pacholci chodili v roztrhaných hadrech a boty vůbec neznali. Sedlákovi všichni
sloužili jenom za kus žvance, kterému říkal jídlo, a za nocleh v maštali u koní nebo
ve světnici, kde nebylo ani okénko a spalo se
na troše slámy.
Jednoho dne, bylo to zrovna koncem
března, kdy se příroda začíná probouzet ze
zimního spánku, přišel do vesnice pocestný.
Protože byl celý prokřehlý a nikoho v Mouřínově neznal, zabouchal na vrata statku,
kde bydlel Hlad.
Sedlák jej chtěl napřed vyhnat, že prý teplo nebude rozdávat nějakým pobudům zadarmo. Pocestný byl ale chytrý člověk, protože už kus světa v životě prošel a tak hned
sedlákovi říká, že to se rozumí, že to nechce
zadarmo, že on by taky nikomu nic nedal
zadarmo, a když ho sedlák nechá ohřát, tak
toho nebude litovat. Hladovi se hned zablýsklo v očích, vidina snadného výdělku
zvítězila. Pozval pocestného dál a říká si, že
pokud ho ošálí, tak mu sebere alespoň šaty
a boty pro pacholky.

Když se pocestný trošku ohřál, už na něj
sedlák spustil, jak se budou vyrovnávat
za to ohřátí. Pocestný mu říká: „Vidím pane
sedláku, že jste velice spořivý člověk, to vás
velice ctí“. Sedlák dlouho od nikoho taková
slova neslyšel. Velice ho to potěšilo a začal
se pěkně nafukovat. Pocestný pokračoval:
„Já vám povím, jak to svoje bohatství můžete ještě zvětšit“. Sedlák začínal být celý
bez sebe a dokonce podal pocestnému hrnek teplé vody. Ten pokračoval: „Vezmete
na Velký pátek o velikonocích, to je za týden, všechny svoje peníze a půjdete do lesa
až tam, kde jsou hranice vašich pozemků.
Na nejvyšším místě poskládáte na zemi
z peněz obrázek jelena. Nesmí vám ale zůstat ani jeden groš, jinak se kouzlo nepovede a vy své úspory ztratíte. V pravé poledne
jelen vstane ze země a půjde se napást. Tam
kde zahrabe pravým předním kopytem, je
zakopán poklad. Vy musíte počkat, až se
jelen napase a zase si lehne, abyste ho mohl
posbírat. Nakonec vykopete poklad a bude
z vás boháč.“
Když pocestný domluvil, Hlad ho vystrkoval ze dveří, že prý si tepla nabral dost,
tak ať už jde. Hned začal obcházet všechny
skrýše, v nichž měl poschovávané peníze.
Potom je všechny nasypal do truhly a už se
nemohl dočkat Velikonoc. Na Velký pátek
ráno, ještě bylo šero, se smýkal z Mouřínova směrem k lesu. Byla to pořádná fuška,

Vyhodnocení soutěže
„Kdo přečte nejvíce
knih?“
Gratulujeme výherkyním soutěže, kterou
pořádala obec Heršpice ve spolupráci s místní knihovnou.
Soutěžící přečetli obdivuhodné počty
knih, mezi dětmi byly dvě první místa se
shodným počtem 12 knih a mezi dospělými
měla nejlepší čtenářka 58 knih. Děkujeme
za účast a věříme, že počet čtenářu bude jen
narůstat a vy kdo jste ještě nenavštívili naši
krásnou knihovnu, tak se běžte podívat, každé úterky je dětská a ve středy dospělácká
knihovna.

Výherkyně soutěže

protože jeho pozemky se táhly hodně daleko a také do kopce. Když přišel na nejvyšší vrchol svých pozemků, bylo už slunce
hodně vysoko a poledne se kvapem blížilo.
Rychle se dal do práce a začal skládat jelena.
Když dílo dokončil, sedl si na pařez a čekal,
co se bude dít. Jelen se v poledním slunci
tak blýskal, že vypadal jako ze zlata. Sedlák
sedí, hledí, a protože nebyl zvyklý těžce pracovat, tak usnul.
Najednou ho probudil strašný rámus. Začala hrozná bouřka, nebe se setmělo, hromy
a blesky svištěly vzduchem, studený liják
a kroupy bušily do všeho nepředstavitelnou
silou. Kolem sedláka padaly stromy a vítr
zvedal spadané listí. Zvednul i poskládaného jelena, jenomže ten se nešel napást, jak
mu řekl pocestný, ale vítr s ním zatočil a rozfoukal ho do celého světa.
Sedlák, když to viděl, tak mu z toho úplně
přeskočilo. Našel jej až za týden hajný, který
obcházel svůj revír hned vedle. Hlad prý seděl na pařezu a pořád blábolil něco o Zlatém
jelenu. Hajný jej zavedl domů na statek, ale
sedlák už se nikdy nevzpamatoval. Pořád
jen blábolil o Zlatém jelenu. Služebnictvo
mu všechno uteklo, statek se rozpadnul
a zůstal mu jen hlad.
Od té doby začali lidé z okolí tomuto místu říkat U ZLATÉHO JELENA.
Zdroj: webové stránky
Ždánického lesa a Politaví
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Podvod přes inzerát
Prodáváte zboží přes inzerát na prodejních serverech nebo sociálních sítích? Dejte pozor na falešné kupující. Můžete přijít
o peníze. Podvodníci využívají kontaktních
údajů z inzerátů, vydávají se za kupující
a snaží se z prodejce různými způsoby manipulovat k provedení různých plateb nebo
poskytnutí údajů k platební kartě apod. Nejčastěji pracují pachatelé s podvodnými platebními bránami, fiktivními přepravními
společnostmi nebo falešným příjemcem.

zaplatit kauci k uvolnění částky
apod. Pokud prodávající manipulaci podlehne a peníze odešle,
přicházejí pod různými záminkami další a další výzvy k dalším
doplatkům za dopravu, přeplatkům aj. Podvodníci v tu chvíli
již cílí na sunk cost fallacy, tedy snahu oběti
dotáhnout v tomto případě prodej do konce,
když už do něj vložil peníze.

Podvodná platební brána

V těchto případech se podvodníci snaží
vylákat odeslání zboží, které nikdy nezaplatí. Adresa pro doručení bývá často v zahraničí anebo na adrese, kde zboží může
bezpečně převzít relativně anonymní osoba
(doručovací společnost u běžných zásilek
neřeší, komu je zboží předáno).
V některých popisovaných případech
figurují platby v kryptoměnách, např. cestou legitimní platební brány, kde oběť „nakoupí“ krypto ve prospěch cizí peněženky
nebo je oběť navedena k vytvoření účtu
u směnárny.

Cílem je nasměrovat oběť na předem připravený phishingový web v podobě platební
brány. Pro takový web jsou často ke zvýšení
důvěryhodnosti zneužita loga, grafika nebo
názvy reálných ověřených doručovacích
společností nebo poskytovatelů služeb. Příkladem je smyšlená služba Bazoš-pay.

Podvodná přepravní společnost

Cílem je opět manipulace k zaslání peněz na účet podvodníků. V komunikaci
často figuruje smyšlená přepravní společnost s věrohodnými webovými stránkami
s obvyklými funkcionalitami jako sledování
zásilky, chat s technickou podporou apod.
Fiktivní dopravce se snaží navodit iluzi, že
jsou peníze za prodávané zboží již na cestě,
ale je nutné vyrovnat přeplatek, nedoplatek,

Podvodný příjemce

Co signalizuje pravděpodobný podvod?

• Na inzerát reaguje cizinec. Není moc pravděpodobné, že si někdo ze zahraničí najde
český inzerát s relativně běžným zbožím.
• Kupující požaduje nestandardní způsob

dopravy, např. prostřednictvím neznámé
zahraniční přepravní společnosti, nebo vyzvednutí zástupcem společnosti.
•K
 upující navrhuje nestandartní způsob
platby. Příkladem je zajištění jeho platby
„přepravní společností“, která peníze uvolní, až bude složena záloha nebo bude zboží na cestě nebo platební brána, který vyžaduje údaje z platební karty prodávajícího.
• Kupující požaduje platbu přes neznámé služby různých nebankovních platebních společností nebo chce platit
v kryptoměně.
• Pro připsání zaslaných peněz má být složena jednorázová platba ze strany prodávajícího, nebo se objeví se komplikace,
které vyžadují zaslání platby.
• Zboží má být odesláno ještě před tím, než
prodávající obdrží platbu.
Zbystřete tedy vždy, když prodej vybočuje ze standardního modelu: podám inzerát
-> ozve se zájemce -> zaplatí -> zašlu zboží
(popř. zašlu na dobírku).
pplk.Veronika Hodačová, Policie ČR

Jak jsme letos oslavili Masopust ve škole
Masopust (známý také jako fašank, šibřinky, voračky, ostatky nebo karneval)
má v českých zemích tradici již od 13. století a má zřejmě kořeny v předkřesťanských
slovanských oslavách konce zimy. I když by
název mohl napovídat, že se jedná o postní
dny, není tomu tak. Právě naopak. Masopust
se nese ve znamení tance, zpěvu, ochutnávání dobrot a setkávání s přáteli.
Třídenní svátek, při kterém se lidé za dávných časů naposled poveselili a pořádně najedli před nadcházejícím obdobím půstu, se
s oblibou slaví dodnes.
Také u nás ve škole v Heršpicích jsme si
masopustní veselí užili, jak se patří. V rámci projektového dne si děti vyráběly v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností
masky, škrabošky a pozvánky. Třídy, chodby
i školní družina zazářily karnevalovou výzdobou – rozmanitost finálních masek byla
kouzelná, stejně jako rozzářené oči dětí!
O masopustním pondělí pak přišly všechny děti i paní učitelky do školy v maskách.
Celá škola ožila. V lavicích se usadili kominíci, myslivci, medvědi, kobyly, kouzelníci,
víly, šašci a mnoho dalších krásných masek.
Ráno bylo ještě co dolaďovat a vylepšovat.

Líčení tváří, úprava kostýmů a příprava masopustních dobrot. Od první hodiny vládla
ve škole veselá nálada.
Výuku jsme zahájili povídáním o tom,
kdy a proč se slaví masopust a jak probíhá
masopustní průvod. Po úvodní hodině jsme
se všichni vydali na masopustní obchůzku obcí. Zde čekaly na děti nejen nelehké
otázky a úkoly, ale hlavně spousta zábavy.
Všechny činnosti byly koncipovány tak, aby
si žáci upevnili a znovu zopakovali nabyté
znalosti. I když byla pořádná zima a foukal
studený vítr, nic nás neodradilo. Všichni
jsme se zahřívaly cvičením, zpěvem, tancem, hraním na hudební nástroje a karnevalovým veselím. Veselá písnička se nesla

celou obcí. Tradiční masopustní průvod
jsme zakončili zabitím kobyly a jejím znovu
vzkříšením.
Po návratu ke škole byly děti odměněny
sladkou odměnou. Boží milosti chutnaly
po obchůzce všem dětem skvěle, o čemž
svědčí i zápisy žáků 4. třídy. Posuďte sami:
Andrea a Linda: „Na masopustní obchůzce
jsme hrály na flétny, všichni jsme zpívali, plnili úkoly a moc nám chutnaly Boží milosti.“
Adam: „Na masopustní obchůzce jsme
dělali randál a zmatek, tak jak bývalo zvykem a líbilo se mi Boží požehnání…“
Cami: „Masopustní obchůzku jsem neznala, bylo to pěkné. Hráli jsme hry a dost
jsme zmrzli. Mně se nejvíce líbily koblihy“.
Projektový den v naší škole se nám moc
vydařil a splnil svůj plánovaný cíl: společně
porovnávat zvyky, obyčeje a způsob práce
lidí v minulosti a současnosti a předávat tradice dalším pokolením.
„Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen
proto, že by k nim nenalezly klíč.“
Antoine de Saint-Exupéry
Za kolektiv ZŠ Mgr. Marie Wolfová
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Mateřské centrum Ententyky
První dva měsíce nového roku
pro nás byly ve znamení plánování a především doufání, že letošní
rok bude našim aktivitám přát více
než ten loňský. V únoru proběhl
workshop pod vedením naší fyzioterapeutky Mgr. Aleny Piňosové
s názvem – Psychomotorický vývoj kojenců. Na jarní a velikonoční
prázdniny chystáme pro děti třídenní prázdninové programy zaměřené
na poznávání přírody, které byly
finančně podpořeny v rámci „Grantového programu společnosti PEPCO“.
Dne 23. 3. díky projektu realizovaného za podpory „Nadace Krása pomoci“ připravujeme pro naše členy,
společně s místními seniorkami, oblíbenou Tvůrčí dílnu, zaměřenou tentokrát na výrobu keramických závěsů.
Již nyní se pomalu připravujeme
na Jarní burzu oblečení a hraček,
která proběhne 28.–30. 3. Od dubna
potom budeme nově otevírat rehabilitační cvičení pro těhotné, rehabilitační cvičení pro seniory a venkovní
cvičení pro maminky s kočárky pod
vedením fyzioterapeutky. Vše bude
hrazeno z připravovaného projektu, což nám umožní nabízet tyto

aktivity výrazně levněji. Společně
se Sítí mateřských center jsme se
pro letošní rok zapojili do projektu JMK „Prevence rizikových jevů
v rodinách“ a v rámci něj máme
naplánovány 2 přednášky – na jaře
přednášku týkající se právě prevence rizikových jevů v rodinách
a na podzim přednášku Prevence
rozpadu partnerského vztahu. Obě
přednášky budou zdarma.
Na letní prázdniny jsme nově naplánovali celou řadu příměstských
táborů pro děti – jak ve Slavkově
u Brna, tak i v Heršpicích.
Díky podpoře „Nadace Pojišťovny Kooperativa“ již nyní víme,
že budeme i v roce 2022 moci
realizovat náš folklórní kroužek
a nakoupit další heršpické kroje.
Dlouhodobá spolupráce s nadací
„Tři brány – Komunitní nadací pro
umění, vědění a civilizaci“ nám
potom umožňuje i letos nabízet
našim dětským členům kroužek
Elektrohrátky zdarma a dovybavit
jej novými pomůckami.
Všechny naše plánované akce
naleznete na www.ententyky.eu,
kde najdete bližší informace i možnost se přihlásit.
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Jaro 2022
Zima pomalu odchází, a přichází nám
jaro. Nejen v souvislosti s lidovými tradicemi jsem často přemýšlela o tom, do kdy trvá
vánoční doba, jak to vlastně je s Velikonocemi či půstem. Trochu jsem zapátrala v různých zdrojích a mám v tom trochu jasněji.
Tak jak to tedy je?
Vánoční svátky končí 6. ledna na Tři krále
(2. února na Hromnice) Po nich začíná období masopustu, které trvá až do Popeleční středy (letos 2. března 2022). Popeleční
středa je vždy 46. den před Velikonoční nedělí. Masopust je období hodování, veselení a během něj probíhaly taneční zábavy,
zabijačky, a také svatby. Vrcholí posledním
čtvrtkem v tomto období, a to na tzv. „Tučný
čtvrtek“. Poslední tři dny masopustní neděle (27. února 2022), pondělí a úterý jsou nazývány „ostatky, končiny, fašank.“ V tomto
termínu se konají masopustní průvody či
karnevaly. Někde masopustní průvody proběhly již v sobotu letos 26. února.
Po Masopustu nastává postní doba, která
trvá 6 nedělí. Postní doba končí pašijovým
týdnem na Bílou sobotu. Během postní doby
bychom neměli jíst maso, tučné pokrmy,
kouřit a pít alkohol, pojídat sladkosti a chodit na různé taneční zábavy a plesy. Během
týdne se jedlo jen jednou denně. Lidé měli
očistit své tělo ale i duši, a měli se připravit
na Velikonoce a jarní práce na polích.

Každá neděle v době velkého půstu má své
označení a dodržují se na ní různé tradice
a zvyky. Přísný půst byl v tento den mnohem
mírnější a bylo povoleno se dosyta najíst.
1. postní neděle – černá – si svůj název
vysloužila podle černých šatů, které v tento
den ženy oblékaly. Tento den se pekly preclíky sypané solí a mákem.
2. postní neděle – pražná – má své označení podle tradičního pokrmu, který se v tento den jedl. Nazývá se „pražmo“ a jedná se
vlastně o upražená obilná zrna nebo klasy.
Připravovala se z nich také vydatná polévka.
3. postní neděle – kýchavná. Naši předkové věřili, že kýchání čistí hlavu a mysl. Bylo
dobrým zvykem a dobrým mravem na kýchnutí odpovědět pozdravem: „Pomáhej pán
Bůh.“ nebo „Pozdrav pán Bůh.“ A to se vlastně zachovalo do dnešních dob.

4. postní neděle – družebná. Bylo zvykem,
že v tuto neděli chodíval budoucí ženich se
svým družbou do stavení, kde chtěl o Velikonocích požádat rodiče o ruku své milé.
V tuto neděli bylo zvykem jíst pučálku pokrmy (kaše, polévky) z naklíčeného hrachu.
5. postní neděle – smrtná. Tato neděle
v sobě nese spoustu pohanských tradic. Ze
vsi se vyháněla a vynášela Morana (jinde
také mařena, mořena, smrtholka). Jednalo
se o figurínu vyrobenou ze slámy a ženských
šatů. Ta byla za doprovodu říkaček, zpěvu
a popěvků vhozena do řeky či potoka nebo
spálena. Symbolicky tím skončila vláda zimy
a nastalo jaro. Na řadě míst se zvyk vynášení
Morany dodržuje dodnes. Někde se Morana
vynáší na družebnou nebo květnou neděli.
Centrum Ententyky ji bude vynášet 10. dubna. Na tuto akci vás srdečně zveme.
6. postní neděle – květná. V tento den
nastává pašijový týden, týden bezprostředně předcházející Velikonocům, kdy si věřící připomínají poslední dny života Ježíše
Krista – jeho zradu, odsouzení a ukřižování
a následné zázračné zmrtvýchvstání. V tento den si věřící nechávají v kostele posvětit
ratolesti kočiček.
Velikonoce jsou první neděli po prvním
jarním úplňku. První jarní den připadá na 21.
března. Pokud úplněk vyjde na neděli, Velikonoce se slaví až následující neděli. A Velikonoce tak letos připadají na 17. dubna 2022.
První den předvelikonočního týdne bývá
pojmenován jako Modré pondělí, po něm
následuje Šedivé úterý. Neveselé barvy prý
symbolizovali nadcházející utrpení, kterým
procházel Ježíš před svou popravou. Známější jsou názvy dalších dnů v týdnu jako je
Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek
a Hod Boží velikonoční. Po něm následuje
druhý svátek, kterým je Velikonoční pondělí.
Podle tradic na Velký pátek kromě velkého půstu byla tradice hledání pokladů. Říká
se, že pokud jsme něco ztratili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě
něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl
mít podobu něčeho drahého pro potěšení
ducha i mysli nebo něčeho milého jen tak
pro radost.
Na Velikonoce si pánové a chlapci měli
plést z proutků pomlázku. Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám
předat mládí a sílu. Na Velikonoční pondělí
se pak ženy tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro každou
ženu to v minulých letech byla čest a staré
panny (ženy nad 25 let, svobodné a neprovdané) měly naději, že nakonec najdou svého
vyvoleného. Vajíčko jako odměna za omlazení znamená symbol života a vzkříšení.
Stejně jak si děláme výzdobu na Vánoce,
měli bychom i na Velikonoce. S jarním pří-

chodem chceme přivítat znovuzrození sil
a radostné očekávání, a tak bychom neměli
zapomenout trochu vyzdobit náš domov. Ať
už zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo
jarní kvítka, vše by mělo symbolizovat jaro.

V historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku
či květináče a písku či vody nebo zdobili
okna květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla. Takto se zdobívaly vlnovkami
a spirálami průjezdy a zápraží venkovských
stavení o velikonočních a svatodušních
svátcích nebo na dožínky a posvícení. Mezi
tradice Velikonoc patří pečení Beránka a zajíčka, mazance či jidášů, ale též malování
kraslic a pletení pomlázek. Neodmyslitelně
také k Velikonocům patří řehtačky. Řehtat
neboli řepotat se s nimi začíná na Zelený
čtvrtek, kdy přestávají zvonit zvony, protože „odlétly“ do Říma a rozeznívají se až
na Bílou sobotu. Zvyk pochází z doby, kdy
po vzoru apoštolů, kteří nocovali s Ježíšem
a hlídali jej, spali pohromadě také řehtači. Chlapci vychází na obchůzku už v šest
ráno, pokračují v době oběda v pravé poledne a na Velký pátek jdou také ve tři odpoledne. Tato hodina je připisována Kristovu
úmrtí. Na Bílou sobotu se pak řehtá o půl
páté a v deset hodin ráno. Skupina chodí
od domu k domu, kde řehtají tak dlouho,
dokud nedostanou vajíčka a peníze, které se
mezi sebou rozdělí.
Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží
stádo, které vede Hospodin. V křesťanství je
beránek symbolem Ježíše Krista, protože byl
obětním beránkem za spásu světa. Z historických pramenů se jen těžko dozvídáme, zda
šlo o maso, nebo pečivo. Dnes velikonočního beránka pečeme například z tvarohového
těsta a zdobíme mašlí a podle historických
tradic by měl zdobit každý velikonoční stůl.
Pokud se vám nechce péct beránka, můžete vyzkoušet mazanec. Zadělává se na Bílou sobotu a dělá se ze stejného těsta jako
vánočka. Co ale možná nevíte, je, že kdysi
mazanec nebyl sladký. Připravoval se ze
strouhaného sýra a většího množství vajec.
V jiných koutech naší země se nesladké variantě říkalo baba, babůvka, plecovník, šoldr
nebo svěceník.
Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše
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– zvláštně tvarované pečivo z kynutého těsta,
jako připomínku na apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct mazanec,
zkuste jidášky nebo malé mazance – briošky.
Obojí je pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru
válečku symbolizující provaz, na kterém se
podle křesťanského výkladu Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky
a zvířátka pro potěšení.
Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale
častěji ho používáme jako dekoraci. Zajíček
neboli takzvaný ostrházi, pochází z Němec-

ka a k nám se dostal počátkem 20. století.
Zajíc se symbolem plodnosti, života a štěstí. Velikonočního zajíčka najdeme v Bibli,
kde symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc
u nohou Panny Marie – symbol vítězství
čistoty nad tělesným pokušením. Ze jména
pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo
anglické označení Velikonoc – Easter. Podle legendy bohyně proměnila ptáčka, který
umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti
každé jaro kladl vejce jako pták. Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku.

Zdobená vejce se pak používala při jarních
obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním smyslem nemělo být
darování, ale požití jejich obsahu, proto se
zdobila od nepaměti vařená. Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem,
při kterém se nesměla jíst ani vejce, a proto
lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí.
Tereza Halová, Centrum Ententyky

Čerpáno z literatury: Český rok (1. vydání
2021), Český rok Jaro (1978) , Obec Heršpice
u Slavkova (1928), Veselé chvíle v životě lidu
českého (1950).

Co nového v Konůvkách?
Od začátku nového roku se
v lokalitě Konůvek pilně pracuje,
proběhlo několik brigád, kdy dobrovolníci především odstraňovali
náletové dřeviny.
První akcí pro veřejnost bude
přednáška, která proběhne v neděli 20. března v Heršpicích a bude
se týkat nejen historie Konůvek,
ale i historie Ždánického lesa.
Na květen připravujeme akci
Oživlé Konůvky, která se bude
odehrávat přímo na místě bývalé středověké vesnice. Jak název
napovídá, do vesnice se na dva
dny vrátí život. Kovář bude vyrábět své výrobky ze železa, budou
se plést košíky, zpracovávat vlna,

tkát, chlapci budou trénovat lukostřelbu nebo střelbu
z kuše, děvčata bude možná
více zajímat středověké odívání a účesy – a vy si to všechno
můžete přímo na místě také
vyzkoušet, osahat, zeptat
se na to, co by vás zajímalo.
Pokud by vás přepadl hlad,
budete moct vyzkoušet středověkou kuchyni, při chvilce
odpočinku si poslechnout dobovou hudbu – prostě na chvíli zapomenout na civilizaci
a přenést se do středověku.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!
L. Záleská

Jaro v přírodě
Stejně jako zahrádkáři nebo včelaři i myslivci se těší na příchod jara v přírodě.
Jaro je obdobím rozmnožování většiny zvířat. Ptáci se připravují na hnízdění,
na mezích a polích jsou už malí zajíci, srny
jsou v pokročilém stadiu březosti. V březnu
končí také myslivecký rok, uzavírají se různé výkazy a statistiky, zpracovává se nový
plán mysliveckého hospodaření založený
na sčítání hlavních druhů zvěře. V případě
honitby Heršpice jde o srnčí, zaječí a bažantí zvěř.
Z různých médií dostáváme informace,
že trvale klesá počet hmyzu v přírodě. Také
stavy ptáků, především těch polních, mnohde citelně poklesly. Tento smutný trend
se týká bohužel i zvěře, zvláště té drobné.
Tímto termínem myslivci označují souhrnně bažanty, zajíce nebo divoké kachny.
Např. koroptve, které byly po druhé světové
válce nejpočetnějším druhem lovné pernaté
zvěře, jsou dnes na vymření, i když se už
desítky let neloví.
Poslední koroptve v okolí Heršpic byly pozorovány před 15 lety. Důvody jsou známé,
jde o průmyslové zemědělství, rozšiřující se
zástavba volné krajiny, enormní dopravní

zátěž, kontaminace půdy, vody apod. Drobné zvěři vyhovují místa s pestrou nabídkou
potravy s možností úkrytu a hlavně klidu.
Takovými místy nejsou desítky hektarů velké lány polí s jednou plodinou, ale právě
malá políčka, sady a opuštěné zahrady kolem vesnic. Jenže právě tyto poslední lokality mizí raketovým tempem. Místo stromů
na nich rostou nové domy a ploty. To co nepříznivě působí na zvěř, působí negativně i
na ptáky a další zvířata.
Jestli je enormní zvyšování počtu obyvatel
obcí dobře nebo ne, ať si posoudí každý sám.
Jak přibývá ve vesnicích kolem velkých
měst lidí, přibývá i psů. Zvláště větší plemena potřebují pravidelný pohyb, a tak s nimi
jejich páníčkové vyráží pravidelně do přírody. Pokud máte opravdu rádi zvířata a přírodu, mějte své psy na vodítku. Uvědomte
si, že každé křoví, remízky v polích, traviny
nebo porosty kolem potoků jsou domovem
různých zvířat. I to neškodné prohnání zajíčka nebo srnky může skončit pro zvěř
zraněním nebo úhynem. Zvláště citlivá je
srnčí zvěř, která po takovém štvaní v zimě
často uhyne na zápal plic, nárazem do plotu
si zlomí vaz nebo může vběhnout na komu-

Foto: P. Navrátil

nikaci, ani březím srnám takováto stresující
situace určitě neprospěje. Pro mláďata končí
taková setkání se psem vždy zraněním nebo
i smrtí. Na zemi hnízdící ptáci včetně bažantů se při opakovaném vyrušení už na hnízdo
nevrátí. Nejvíce špatných zkušeností máme
z okolí Heršpického rybníka, kam jezdí venčit psy i přespolní. Kolem obce jsme proto
na hlavní polní cesty rozmístili informační
tabule, aby každý věděl, co nemá dělat.
Proto chceme poděkovat návštěvníkům
přírody, kteří se chovají ohleduplně a zvláště pejskařům, kteří mají své psy vychované,
vycvičené a nejlépe na vodítku. Těm druhým neustále dokola vysvětlujeme v čem je
to jejich zdánlivě neškodné venčení nebezpečné. Poslední možností u nenapravitelných hříšníků je oznámení přestupku správnímu orgánu.
Honební společenstvo Heršpice
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Zahrádkáři informují
V sobotu 26. února 2022 se konala výroční schůze zahrádkářů. Tentokrát byla slavnostnější než obvykle. Důvodů k oslavě bylo
hned několik. ČZS slaví v letošním roce 65 let
od svého založení. U nás v Heršpicích je to
o 10 let méně. Zdejší spolek vznikl v lednu
1967. Dosud máme mezi sebou jednoho ze
zakládajících členů – pana Karla Knesla. Další

důvod k oslavě bylo ocenění. Náš spolek získal
od ČZS stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj
zahrádkářství. Ocenění předal místopředseda
ÚS Vyškov pan Jaromír Kubiš. Své ocenění si
převzaly i dvě zahrádkářky z našeho spolku.
Bronzovou medaili obdržela naše dlouholetá
členka Ing. Olga Zástřešková, která se podílela na mnoha krásných výstavách, pod jejím
vedením pokračuje každé pondělí „setkávání
seniorek“ a je mnoho dalších akcí, kterých se
vždy aktivně účastní. Druhou bronzovou medaili získala Vladimíra Zemánková za aranžování výstav ve Slavkově, na Floře Olomouc
a za aktivní činnost v rámci našeho spolku.
Oběma blahopřejeme a děkujeme.
Účast na schůzi byla velmi pěkná, mimo
již zmíněného zástupce z Vyškova nás potěšila přítomnost pana místostarosty Jaroslava
Juříčka, který nám za obec Heršpice pobla-

hopřál k ocenění
a všem zúčastněným předal symbolickou kytičku. Mezi milými
hosty byli také
naši věrní příznivci, kteří nám
pomáhají při naší
činnosti.
V letošním roce máme opět mnoho plánů,
rádi bychom pořádali koncem září výstavu
ovoce a zeleniny. Uvažujeme o dvou zájezdech, upravíme bylinkovou náves, obnovíme velikonoční aranžmá na návsi a inovujeme betlém. K tomu všemu potřebujeme
hodně zdraví, dobré klimatické podmínky
a především – mír.
Za zahrádkáře Jitka Novotná

Jaro na Jalovém dvoře
Zima je sice stále v plném proudu, ale my
už se pomalu chystáme i na jarní období. Už
teď se každý měsíc konají dětské víkendové
pobyty a od března navíc přibude i dětský
kroužek s poníky a farmářský kroužek. Informace ke kroužkům naleznete na našem
Facebooku. Letní tábory se zaplnily rychle,
stále ale ještě máme místa na táboře příměstském v termínu od 1.do 5. 8. 2022.
Březen bude také ve znamení dětských

akcí. V neděli 6. 3. proběhne další Den se
zvířátky a v sobotu 19. 3. pořádáme pro děti
Vítání jara. Hospůdka má zatím stále zimní otevírací dobu od pátku do neděle. 12. 3.
nám k tanci a poslechu zahraje od 18 hodin
Milan Šána.
Veškeré aktuální informace ohledně dění
na farmě můžete sledovat na našem Facebooku Ekofarma Jalový dvůr, nebo na webových stránkách www.jalovydvur.cz.

Heršpické fotbalové zápisky 2/2022
Vážení fotbaloví příznivci, aktuálně prožíváme fotbalovou zimní přestávku, která
je mezi podzimní a jarní částí sezony. Odpočívali jsme však jen přes svátky vánoční
a již v lednu jsme začali s aktivní přípravou.
Všechny věkové kategorie trénují dvakrát
týdně, žákovská kategorie trénuje dokonce
třikrát týdně. Pro tréninky využíváme kulturní dům v Heršpicích, tělocvičnu v Dambořicích a krytou halu ve Slavkově u Brna.
Kromě tréninků se všechny mládežnické
týmy účastní přátelských turnajů v krytých
tělocvičnách a halách po širokém okolí.

Na oplátku jsme i my „heršpičáci“ uspořádali mládežnický turnaj v kryté tělocvičně v Dambořicích, kam jezdíme pravidelně
trénovat se starší přípravkou a mladšími
žáky. Jednalo se o dvoudenní turnaj, kdy
v sobotu hrály týmy mladší a starší přípravky. V neděli dopoledne absolvovali
turnajová utkání členové minipřípravky
a odpoledne mladší žáci. Poctivé tréninky se odrážejí v kvalitě výkonů našich
mladých nadějí, a především v lepší herní
zkušenosti. Mladší žáky a starší přípravku
čeká také v březnu fotbalové soustředění

ve Valašském Meziříčí. Věříme, že do jarní
sezony budou již naši svěřenci řádně připraveni.
Muži také nezahálejí a poctivě trénují
dvakrát týdně. V neděli večer jezdí do tělocvičny v Dambořicích a ve středu trénují
na umělé trávě Sparty Brno. Na konci února čeká A tým čtyřdenní fotbalové soustředění v Hluku nedaleko Uherského Hradiště, včetně přípravného utkání s místním
fotbalovým týmem. V plánu jsou také další
přípravná utkání těsně před zahájením jarní sezony.
Za TJ Heršpice Pavel Řihák
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Svozový kalendář 2022

Svoz komunálního odpadu
Svoz plastu
Svoz bioodpadu
Svoz papíru
Svoz bílého skla
Svoz barevného skla

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

Provozní doba:
Pondělí: 12–18 h.
Středa:
8–18 h.
Pátek:
13–17 h.
Sobota:
8–13 h.

