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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přichází konec roku
a s ním i tak oblíbené
vánoční svátky. Dovolte
mi ohlédnut se za tímto
rokem, který byl opravdu jiný. Události, které
v průběhu letošního
roku proběhly, jsme
si nedovedli představit, že by mohly nastat.
Uzavření institucí, obchodů a prakticky celého veřejného života se stalo skutečností.
Pojďme se však podívat na uplynulý rok z pohledu naší obce, bude to přece jen optimističtější téma. Hned po novém roce jsme se
zaměřili na dokončení projektové dokumentace na přístavbu mateřské školy a již v březnu jsme dostali stavební povolení a následně dokumentaci pro provedení stavby. Nyní
čekáme na vyhlášení vhodných dotačních
titulů, bez kterých není realizace přístavby

možná. Jarní karanténa nám pozdržela plánovanou přeložku vodovodu s dešťovou kanalizací na Široké, ale i možná díky tomu se
nám podařila tato zakázka vysoutěžit za poloviční cenu oproti projektu. Obec tímto ušetřila bezmála 4 mil. korun a v tuto chvíli je již
vše hotové a zbývají jen dokončovací terénní
práce. V příštím roce hodláme dobudovat veřejné osvětlení s rozhlasem a zažádat o dotaci na komunikaci. Pokud by se vše povedlo,
ulice by byla dokončená a mohli bychom se
zaměřit na další úkoly. Velmi důležitým úkolem, na kterém jsme se zastupiteli pracovali,
je tolik potřebná rekonstrukce obecního vodovodu. V tuto chvíli máme firmou Aquaprocon s.r.o zpracovaný postup prací a v rozpočtu vyčleněné prostředky. U tohoto bodu
mi ještě dovolte poděkovat za Vaši trpělivost
při výpadcích dodávky vody.
Pomyslným vánočním dárkem pro obec
je koupě bývalé hospody na rohu křižovat-

ky směrem ke škole. O tuto nemovitost měla
v historii zájem řada lidí. Nám se však podařilo po vyjednávání s majitelkou a jejím synem dům koupit. Tímto bych jim chtěl poděkovat, že dali přednost ke koupi obci. Je
to skvělé místo pro rozšíření školní zahrady
ještě v době před přístavbou mateřské školy. Plány s budovou budeme řešit ve studii
rozvoje obce, kterou plánujeme vypracovat
v příštím roce.
Tímto bych ukončil výčet toho nejzajímavějšího, co se v naší obci z pohledu starosty za uplynulý rok stalo. Na závěr chci
poděkovat našim zahrádkářům za krásný
betlém, který se těší velkému ohlasu nejen
v naší obci, a panu Jaromírovi Dostálovi
za poskytnutí vánočního stromku. Za sebe
i za obecní úřad Vám přeji hezké vánoční
svátky a v novém roce pevné zdraví, mnoho
úspěchů a vyplněných novoročních přání.
Karel Knesl, starosta obce
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Informace obecního úřadu
Místní poplatky

Místní poplatky (komunální odpad 540/
Kč/osoba, pes 150 Kč/rok, TKR 1380/Kč/
rok) pro rok 2021 se budou vybírat od 1.
března 2021.
Připomínáme, že faktury za vodné
od V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. nelze
uhradit na obecním úřadě.

Úřad ve svátky

V souvislosti s blížícími se vánočními
svátky bychom vás rádi informovali o vánočním provozu obecního úřadu.
21. 12. 2020
zavřeno
22. 12. 2020
zavřeno
23. 12. 2020
zavřeno
28. 12. 2020
zavřeno
29. 12. 2020
zavřeno
30. 12. 2020
zavřeno
V případě potřeby volejte na telefonní

číslo 724 744 038 a se svými požadavky se
obraťte přímo na starostu obce.

Svoz odpadu přes svátky

Harmonogram vývozu odpadu v době vánočních svátků a v novém roce:
52. týden – sudý týden
• Pondělí 21. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
• Úterý 22. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
• Středa 23. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
• Čtvrtek 24. 12. 2020 – budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu
• Pátek 25. 12. 2020 – nebudou probíhat
vývozy odpadu

• Sobota 26. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu z 25. 12. 2020
53. týden – lichý týden
• Pondělí 28. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
• Úterý 29. 12. 2020 – budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu
• Středa 30. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
• Čtvrtek 31. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
• Pátek 1. 1. 2021 – nebudou probíhat vývozy
• Sobota 2. 1. 2021 – budou probíhat vývozy
odpadu z 1. 1. 2021
Sběrné dvory budou 24., 25., 26., 31.
a 1. 1. 2021 pro veřejnost uzavřeny.

MAS Slavkovské bojiště chystá regionální značku
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště se snaží dlouhodobě podporovat
místní
podnikatele,
jednak zpracováním
výzev z Programu rozvoje venkova nebo
vlastními projekty, např. propagací místních
řemeslníků v „Katalogu řemeslné výroby“.
Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového webu www.slavkovsketrziste.cz
a facebookový profil www.facebook.com/
Slavkovsketrziste, kde shromažďuje aktuální
nabídku produktů a služeb na území MAS
Slavkovské bojiště. V nabídce jsou kromě
místních potravin a nápojů (např. z farem,
pivovarů, vinařů) i zastoupení restaurací, řemeslníků, masérů, služeb fotografů. V současné době rozšiřujeme portál Slavkovské tržiště o objednávkový formulář, který urychlí
spojení mezi „trhovcem“ a kupujícím.

Další připravovanou aktivitou je založení
regionální značky, kterou chceme podpořit
to nejlepší a originální z naší oblasti a samozřejmě tím i místní ekonomiku v současné
nelehké situaci. Regionální značka zviditelní náš region, může být udělena řemeslným výrobkům a uměleckým dílům (např.
výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky,
šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám
a zemědělským produktům (např. mléko,
sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce,
zelenina, víno, nápoje, med), přírodním
produktům (např. lesní plody, léčivé byliny,
čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely,
rákos). Značka může zahrnovat také služby
v cestovním ruchu (ubytovací a stravovací
zařízení) a „zážitky“, tj. specificky zaměřené služby nebo typické akce.
Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací regionálních značek, která

Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Heršpice:
V roce 2020 provedl Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj výběr
zhotovitele Komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Heršpice, a to na základě
výsledku výběrového řízení. Veřejnou
zakázku vyhrála firma GEOREAL spol.
s r.o. V roce 2021 budou geodeti této firmy, na základě pověření od pozemkové-

ho úřadu, provádět zaměření skutečného
stavu území, kde budou pozemkové úpravy probíhat. Při zaměření nebude účast
jednotlivých vlastníků pozemků nutná.
Tímto občany pouze informujeme, že
se v terénu budou pohybovat pracovníci
zpracovatelské firmy.

Za Pobočku Vyškov Ing. Eva Horáková

aktuálně zaštituje 27 regionálních značek
na celém území ČR. Pro zájemce bude hned
po novém roce uspořádáno setkání, kde budou diskutovány podmínky získání certifikátu. Dále pro zemědělské i nezemědělské
podnikatele chystáme školení v oblasti legislativy, účetnictví, public relations včetně
exkurzí za příklady dobré praxe. Pro ty, kteří mají sen začít podnikat a neví čím začít,
chystáme cyklus základních školení, který
jim může pomoci, jakým směrem se vydat,
co řešit a krok po kroku je provést systémem
založení a administrace jejich budoucího
projektu. Aktuální informace k plánovaným
aktivitám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.
Děkujeme všem členům a příznivcům
za podporu a přejeme klidné vánoční svátky
a úspěšný vstup do Nového roku 2021.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

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.
Po d ro b n ě j š í
informace obdržíte na obecním
úřadě.
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Zprávy z římskokatolické farnosti
Rok 2020 ve farnosti

Nikdo z nás nepředpokládal, jaký bude
uplynulý rok 2020. Naše rodinné, společenské, pracovní i duchovní události byly
poznamenané epidemií Covidu 19. Tříkrálová sbírka v sobotu 11. 1. vynesla ve farnosti
celkem 274.951 Kč, z toho v Heršpicích vybralo 23 koledníků 23.280 Kč. V lednu následoval 15. ples děkanství na SC Bonaparte,
kurz Alfa s tématy víry v Domě sv. Rodiny,
biblické hodiny P. Stanislava Pacnera v rámci poznávání Bible, pro děti o pololetních
prázdninách Den Na Faře a únorový Pirátský dětský karneval.
Jako překvapení došlo ve čtvrtek 12. 3.
rozhodnutí vlády o zrušení bohoslužeb
z důvodu rozšiřující se celosvětové epidemie
viru covid-19. Farní kostel byl otevřen denně
k soukromé modlitbě, kostely v obcích byly
uzavřeny. Byly zrušeny veškeré pobožnosti,
vyučování náboženství, modlitební skupiny
a aktivity. Veškerý život farnosti se přenesl
do rodin a domácností. Farníci sledovali přenosy bohoslužeb online z různých kostelů,
nebo se rodiny s dětmi scházeli k domácí
bohoslužbě. Velikonoce jsme prožili poprvé
v historii bez účasti na bohoslužbách. Nikdy
nebyly naše kostely tak dlouho bez veřejné
bohoslužby. Živý přenos bohoslužeb online ze slavkovské farní kaple byl zahájen
na Květnou neděli a pokračoval do června.
Obnova nedělních bohoslužeb začala ve všech kostelích od 17. 5. s omezením. Křty dospělých, které byly odložené
z Velikonoc, byly uděleny s biřmováním
v neděli 28. 6. třem dospělým. P. Kamil
Sovadina, který vypomáhal často v naší
farnosti i v Heršpicích, odešel po 21 letech působení v Křenovicích do Jihlavy.
O prázdninách připravila naše mládež
tábory pro děti – velký farní tábor v Rakoveckém údolí na téma „Japonské dědictví“,
v Nížkovicích na faře tábor „Vikingové“
pro menší děti a v lesích u Havlíčkova Brodu ministrantský tábor „Texas Rangers“.
Společná dovolená rodin proběhla v okolí
Adršpachu a pobyt mládeže na Šumavě.
První svaté přijímání bylo letos přeloženo z května na 13. 9., z celé farnosti se
ve Slavkově účastnilo 20 dětí. V rámci 20.
výročí postavení a posvěcení kostela v Heršpicích byl kostel opraven a 27. 9. se konala
slavnostní bohoslužba. Na podzim ještě
proběhly v rámci vzdělávání dva kurzy,
Kurz efektivního rodičovství a manželské
večery. Druhá vlna epidemie, kterou nyní
prožíváme, omezila od 14. 10. opět bohoslužby. Na závěr chci poděkovat vám všem
za vzájemnou podporu v uplynulém roce
v rodinné modlitbě, společenství bohoslužeb online, a jakoukoliv pomoc ve farnosti
a při opravách kostela.

20. výročí posvěcení kostela
sv. Matouše

K 20. výročí postavení a posvěcení kostela v Heršpicích, který na místě původní
kaple z roku 1870 vybudovali v roce 2000
heršpičtí farníci, jsme se s farní radou rozhodli pro větší údržbu a opravu. V minulých letech byl opraven nátěr všech oken
a upravena zvonová stolice. Fasáda kostela
vypadala na první pohled zachovale, po podrobnější prohlídce byla její vrstva již zesláblá a vykazovala malé trhliny. V srpnu se
objevilo u kostelní věže lešení, ze kterého
jsme opravili na několika místech omítku
a očistili vrstvu lišejníků a holubího trusu na krytině věže. Holubi také poškodili
zlacení kříže a báně, proto jsme instalovali
na místa dosedu holubů hroty. Celou fasádu jsme opatřili nátěrem kvalitní barvou
Keim, stejně byl vymalován i interiér. Úklidová firma provedla chemické vyčištění
dlažby. Některé práce proběhly brigádně:
okapový chodník kolem kostela jsme do-

Interiér katolického kostela

Katolický kostel

plnili štěrkem a během výmalby interiéru
provedli generální úklid. Z darů byl zakoupen nový koberec.
Všechny práce si vyžádaly celkem náklad 130.315 Kč (lešení 33.507 Kč, barvy
46.582 Kč, natěračské práce 31.245 Kč, štěrky a drobné práce 4.180 Kč, koberce 14.801
Kč). Výdaje byly hrazeny z farních sbírek
minulých let, 10.000 Kč byl příspěvek obce
Heršpice.
K výročí se konala v neděli 27. 9. odpoledne slavnostní bohoslužba, na které zastupoval brněnskou diecézi Mons. Jiří Mikulášek. Přijel také bývalý kaplan a spolustavitel
kostela P. Pavel Habrovec, nyní farář v Radostíně nad Oslavou. Původně jsme plánovali společné setkání a pohoštění na obecním sále, kvůli epidemii se však nekonala.
Po mši sv. rozdaly ženy jako výslužku koláče, které samy upekly. Děkuji všem, kteří se
zapojili do obnovy kostela pomocí i svými
dary do sbírek.

P. Milan Vavro 
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Modlitba v rodině na Štědrý večer

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

v kostele sv. Matouše v Heršpicích 24. 12.
od 10.00 do 11.00 (Slavkov 8.00–15.30).

Všechny další informace oznámíme v oh
láškách a na webu www.farnostslavkov.cz.

Vánoční bohoslužby online

budou přenášeny na www.farnostslavkov.cz:
(na všechny je účast pouze pro zaregistrované)

Vánoční bohoslužby s registrací

Vzhledem k měnícím se vládním nařízením k omezení počtu osob budou bohoslužby
v celé farnosti pouze s registračním lístkem.
Registrační lístky na vánoční mše v Heršpicích si můžete vyzvednout s betlémským
světlem na Štědrý den 24. 12. v kostele sv.
Matouše mezi 10.00 a 11.00 hodinou. Lístky
na mše ve Slavkově – na Štědrý den odpoledne a na půlnoční, se budou vydávat po mši
v neděli 20. 12. (kolem 8.15 h).
Přes omezení chceme dosáhnout toho,
aby se každý mohl účastnit v době Vánoc
osobně alespoň jedné bohoslužby.
Termíny mší v Heršpicích nevyhlašujeme
předem, nevíme, zda se počet osob nebude
měnit. Každý totiž bude vědět podle registrace, kdy má přijít. Společný zpěv při bohoslužbách zatím není dovolen.

24. 12. ONLINE 16.00 Štědrovečerní mše pro
děti
24. 12. ONLINE 22.30 Půlnoční mše svatá
25. 12. ONLINE 9.00 Slavnost Narození Páně
27. 12. ONLINE 9.00 Svátek svaté Rodiny
31. 12. ONLINE 16.00 Poděkování za rok
2020
31. 12. ONLINE 23.00 Prosba do nového
roku 2021
1. 1. 2021 ONLINE 9.00 Nový rok, slavnost
Panny Marie

Bohoslužby v roce 2021 v kostele
sv. Matouše

Každou neděli v 7.30 a ve čtvrtek v 17.00
(zveme hlavně děti).
Sledujte aktuální informace na www.farnostslavkov.cz.
Kontakt: tel. P. Milan Vavro 604 280 160,
P. Stanislav Pacner 737 509 507, slavkov@
dieceze.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce 2021 Vám i Vašim rodinám přejí
kněží P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner.

Dřeváček stále funguje!
Letos jsme
stihli s naší novou hrou Myší
válka jen jedno vystoupení
těsně před vypuknutím nouzového stavu
na jaře. Podíleli jsme se také na dětském
dni na konci léta, kde děti mohly s našimi
pohádkovými postavami uvařit kouzelné
lektvary a večer jsme pro děti zahráli malé
představení. Za nás to byla moc povedená
akce a jsme rádi, že jsme měli možnost se
na ní podílet.

Ačkoliv naše aktivita není moc vidět, stále na naše diváky myslíme a chystáme nové
představení. Jirka Olšanský pro nás napsal
text nové hry a začali jsme nacvičovat. Je to
trochu jiná hra než obvykle – na celou hru
stačí tři herci. Do nacvičování se v září pustily
dvě nezávislé skupinky – jedna dokonce složená z nových členek, které mezi nás zavítaly
– dvě ze Šaratic a jedna z Heršpic. Momentálně máme kvůli krizovému stavu se zkoušením
pauzu, ale brzy snad budeme zkoušet dál.
V lednu nebo únoru (jakmile to situace
a opatření umožní) bude snad už možnost

Vám tuto hru zahrát. Tentokrát nové loutky
mít nebudeme, využijeme loutky, které už
máme, ať jim není smutno… Které? To zatím
neprozradím, uvidíte sami…
Nám hercům i našim loutkám se už po divácích stýská. Doufáme, že se brzy opět
na nějakém vystoupení uvidíme. Pro každý
případ už vymýšlíme, jak bychom Vás mohli
potěšit na dálku – online. Snad se nám náš
plán podaří zrealizovat! O všem budeme
včas informovat.
Za všechny členy divadla Dřeváček
Soňa Vančová
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Dům
číslo 19
Jako velký úspěch lze
považovat
zakoupení
domu č. 19. Zastupitelstvo obce odhlasovalo
jednoznačně nákup tohoto objektu na veřejném
zasedání obecního zastupitelstva dne 2. prosince. Nabízí se tak rozvoj
školního areálu, rozšíření
školní zahrady a venkovního hřiště. O tom, jak
využije obec stávající
budovy, budeme občany
průběžně informovat.

Knihovna informuje
Bohužel i na podzim situace společenským akcím nepřála a tak jsme nemohly
uspořádat vše, co jsme si pro děti naplánovaly.

V

V srpnu se dětská knihovna opět účastnila
úspěšného dětského dne.
V září jsme navštívili Lazebníkův statek,
kde si děti mohly pohladit nebo nakrmit
hospodářská zvířátka.
Pevně věříme, že příští rok bude poklidný a budeme se moci opět setkávat, a my se
na Vás budeme opět těšit u nás v knihovně
u krásných knih a nebo na nějaké pěkné akci
pro děti, které se budou konat každý měsíc.
V současné době navštěvuje knihovnu

ážení občané, letošní situace kolem nás nám neumožnila uspořádat pravidelní vánoční setkání se
seniory, společné zdobení vánoční stromu a další pravidelné akce. Dovolte nám alespoň touto cestou popřát všem především pevné zdraví, pohodu a vitalitu
a těšíme se na další společná setkání v příštím roce.

31 dospělých a 12 dětských čtenářů. Máme
k dispozici 1981 knih. Z toho beletrie pro dospělé 1580, pro děti 270 a naučné 131. Dále
jsou čtenářům k dispozici knihy z výměnného fondu, který nám zapůjčuje Knihovna
Karla Dvořáčka ve Vyškově. Aktuálně těchto
knih máme 180.
Chtěly bychom vám popřát krásné a klidné
Vánoce a hlavně zdraví v novém roce 2021.
Marie Marková, Ivana Marténková
a Jana Horychová
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Kdo bude s námi?
Všichni se v nynějším adventním čase
připravujeme na Vánoce a kromě pečení,
vaření, úklidu a jiných hospodyňských prací nás zaměstnává otázka, kdo bude s námi?
U štědrovečerního stolu, o prvním nebo druhém svátku vánočním, kdo přijde na návštěvu později nebo se jenom zastaví s přáním
„šťastných a veselých Vánoc“.
Nejvíce myslíme na své vlastní rodiny.
Chceme být spolu u svátečního stolu, udělat
radost všem od nejmenších až po nejstarší
členy rodiny. Víme, že právě o Vánocích by
nám chyběli naši blízcí víc, než kdy jindy.
A v mnoha rodinách také někdo chybět
bude. Někdo bude v nemocnici ve službě,
jiný jako pacient, někdo snad bude na cestách a někdo nám bude chybět proto, že už
tu není.
I kdyby nám někdo chyběl, dokonce
i kdybychom byli sami, někdo s námi v každém případě bude. Vypráví o tom vánoční
evangelium o narození malého Ježíše, které
si o každých Vánocích připomínáme. Ještě
před Ježíšovým narozením je jeho budoucímu otci dán ve snu pokyn, aby dítě, které

se narodí Marii, nazval jménem Immanuel,
což znamená „Bůh je s námi“. Josef, zdá se,
tento přesný pokyn neposlechne. Narozené
dítě pak pojmenuje Ježíš. Nejde však o žádný Josefův přeslech nebo nedorozumění.
Josef tím jménem Ježíš jen doplní, jakým
způsobem s námi Bůh v tom právě narozeném dítěti bude. Význam jména Ježíš totiž
je „Hospodin je spása“. – Jinak řečeno: „Bůh
zachraňuje“.
Všichni známe scénu narození Ježíše, jak
nám ji znázorňují stovky betlémů. Marie,
Josef, mezi nimi dítě ve žlabu, neboli v jeslích. Syrové prostředí: stáj. Žádná idyla. Než
přijdou pastýři a uvítací výbor tří mudrců či
králů z Východu, jediné další oživení ve stáji
tvoří – podle tradice – vůl a osel. Kdybychom
si na toto vyprávění už dávno nezvykli, znělo by nám dost nevěrohodně, že právě v tom
malém novorozenci je Bůh s námi. Ježíš se
narodil právě jako dítě do ubohých poměrů a zůstal v nich celý život. Přesto mnozí
později uvěřili, že je Božím Synem. Bůh
v něm přichází do těch nejubožejších poměrů a právě proto hrdě říká, že i v té největší

Letos oslavila evangelická církev 150 let působení v Heršpicích

ubohosti nebo v osamění je s námi. A svou
přítomností nás zachraňuje: od samoty, pocitu opuštěnosti, od výčitek, které máme
vůči druhým a oni vůči nám, od beznaděje, od strachu – a často i od těžkostí v naprosto reálné situaci. Setkávat se s Bohem,
který nás zachraňuje, dnes nemusíme jen
v Betlémě, ale můžeme si tuto událost připomenout a navázat na ni třeba o letošních
Vánocích při bohoslužbách, ke kterým Vás
zveme: Vánoční bohoslužby v heršpickém evangelickém sboru se konají v sále
na faře.
Na 4. neděli adventní (20. 12.) chystají
děti básně, které budou recitovat v rámci
bohoslužeb v 9.30.
Na Štědrý večer se konají bohoslužby v 17.30, na Boží hod vánoční (25. 12.)
v 9.30 a na první neděli po Vánocích (27.
12.) také v 9.30.
O aktuálních protikovidových opatřeních,
týkajících se bohoslužeb, se dozvíte z nástěnky před farou nebo na telefonním čísle
723 552 900.
Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka
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Podzim v Centru Ententyky
Milí příznivci Centra Ententyky,
jsme moc rádi, že se můžeme opět společně s Vámi
a Vašimi dětmi setkávat
na aktivitách v Centru,
i když za omezených podmínek.
Na dožínky a na hody jsme si naposledy
z plna hrdla zazpívali, zatímco teď jsou nám

společné zpěvy dočasně zapovězeny. Ale doufáme, že
ne na dlouho. Srpen a září se
právě nesly v duchu folklorním, kroužek dětí v krojích
zpestřil naše hody a připravil
dožínky.
S příchodem školního roku pokračoval
folklorní kroužek s nácvikem nových tanců
a písniček a rozběhly se kroužky flétny, an-

gličtiny, elektrohrátek, přípravy do školky
i vaření. Ne na dlouho. Proto nás všechny
moc mrzelo opětovné zavření. Teď před Vánoci se snad už dočkáme pokračování všech
aktivit.
Přejeme Vám všem pevné zdraví, optimismus a především pohodově a radostně
prožité svátky vánoční a vše dobré v novém
roce 2021.

Vítání občánků 2020
Letošní vítání občánků se konalo ve velmi jednoduchém režimu.
Museli jsme upustit od společného vítání, které se koná v prostorách kulturního domu. Tentokrát
jsme naše nové občánky navštívili
u nich doma, popřáli jim všechno
nejlepší do života, předali dárky
a mamince kytičku. Doufáme, že
další vítání občánků už proběhne opět společně a slavnostně
s miminky, rodiči a dalšími hosty
v kulturním domě.

Adéla Bedřichová

Lilien Jasenková

Adrian Rohlík

Hubert Martének

Klára Jelínková

Stella Olšová

Lucie Štefánková
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Heršpické fotbalové zápisky
Vážení fotbaloví příznivci, blíží se konec
roku 2020. Pro fotbalisty není konec roku
koncem roku fotbalového. Stejně tak jako
existuje kalendář čínský, máme my fotbalisté svůj kalendář fotbalový. Právě teď se nacházíme přesně v polovině roku fotbalového
2020/2021. Tento rok je od svého začátku
výjimečný, plný změn pravidel, mimořádných nařízení, restrikcí a omezování. Velkých obav se zvládáním mimořádné chřipky
SARS CoV19 v naší zemi. Výsledkem všech
omezení je, že celá naše fotbalová sezóna se
nedostala ani do očekávané poloviny. Plánovaná zimní přestávka přišla o měsíc dříve
a ukončila všechny naše sportovní i jiné organizační plány.
Ale vrátil bych se na úplný začátek mého
vyprávění až do letního června. A jelikož
jsem svůj poslední příspěvek v Heršpickém
zpravodaji ukončil na dětském turnaji, tak
bych plynule navázal tím, co se událo přes
léto a celý podzim u nás na hřišti.
Tento rok je tomu přesně 70 let, co se
narodil jeden významný člen TJ Heršpice,
Jaromír Dostál. Všichni znáte obětavého
člověka, který trávil roky na hřišti a staral
se o chod fotbalového klubu. Jeho světle
zelené kolo, kdykoliv přijdete na hřiště, nemůžete přehlédnout. A když vidíte kolo, víte, že někde poblíž bude i jeho
majitel. Fotbalově vyrůstal v Nížkovicích,
hrál za Kutnou Horu, Hodějice, aby nakonec skončil v Heršpicích a znovuobnovil
fotbalové dění v naší vesnici na konci sedmdesátých let. Vykonával řadu funkcí,
od pokladníka, rozhodčího, trenéra žáků,
dorostu i mužů až po sekretáře tělovýchovné jednoty. Na počest jeho jubilea přijeli
i představitelé z OFS, aby osobně popřáli
a mohli pogratulovat a potřást rukou člověka, který věnoval velkou část života fotbalu
na našem okrese.

Fotbalový tým mužů 2020

Při této významné příležitosti jsme ještě
v červnu uspořádali tradiční fotbalové utkání svobodných proti ženatým. Jako každým
rokem je to zápas velmi tvrdý a plný emocí.
Tentokrát zvítězili ženatí a ukázala se zkušenost ženatých borců proti divokému mládí svobodných. Abych po pravdě zhodnotil
utkání ze sportovního hlediska. Největším
úspěchem bylo, že došlo jen k jedinému
lehkému zranění ženáče, který skončil s naštípnutou klíční kostí. Fotbal je sport někdy
tvrdý a někdy i bolí a ti, kteří ho někdy hráli,
tak ví, že to není zábava pro slečinky nebo
gaučové povaleče.
V létě se nám podařilo vyjet na fotbalové
soustředění mládežnických kategorií. Zúčastnili se ho trenéři přes všechny kategorie a děti ze všech mládežnických kategorií.
Soustředění proběhlo v areálu Prudká u Tišnova. Bylo zaměřené na rozvoj fyzické kondice mladých. Zvláště v dnešní digitalizované době je potřeba rozvíjet i fyzickou část

#

Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Vícemilice

9

8

0

1

38:20

24

2.

Lovčičky

9

7

0

2

40:13

21

3.

Kobeřice B

9

6

1

2

30:20

19

4.

Hodějice

8

5

1

2

36:15

16

5.

Heršpice

9

5

1

3

26:25

16

6.

Slavíkovice

9

4

2

3

24:21

14

7.

Bošovice

9

3

3

3

26:23

12

8.

Rašovice

9

3

2

4

26:26

11

9.

Vážany n/L

9

2

3

4

18:26

9

10.

Zbýšov

9

2

2

5

24:35

8

11.

Kroužek

9

1

4

4

27:41

7

12.

Nížkovice

8

2

1

5

16:33

7

13.

Křenovice B

9

2

1

6

16:34

7

14.

Habrovany

9

0

3

6

14:29

3

těla, nejen mozek a prsty položené na klávesnici počítače nebo telefonu. Zdokonalovali jsme fotbalovou techniku, ale zejména
jsme tmelili týmového ducha dětí. Spolupráce, dodržování pravidel a odpovědnost,
kterou se učí při fotbalové hře, nejednou
využijí v budoucím životě dospělých.
Na podzim se nám podařilo ve spolupráci
s obcí Heršpice uspořádat tradiční krojované hody. Do poslední chvíle jsme nevěděli,
jak budou samotné hody probíhat vzhledem
k narůstajícím obavám z šíření SARS epidemie. Nakonec se i tyto naše obavy projevily
na účasti samotných hodů. Přišlo méně lidí,
ale ti, kdo přišli, si je užili. Celkově bych
celý hodový víkend hodnotil jako vydařený
a věřím, že ti, kteří se zúčastnili, mohou potvrdit má slova.
Samozřejmě nejdůležitější poslání TJ
Heršpice je fotbal samotný. Nebojte se, nezapomněl jsem na něj a záměrně jsem si ho
nechal na závěr svého povídání. Neskutečný
obrat předvedlo naše A mužstvo oproti loňským výsledkům. Jednoznačně je to výsledek práce každého jednotlivého fotbalisty
na hřišti a odpovědný přístup trenéra Lukáš
Petze. V neposlední řadě se nám podařilo sehnat posily, které s námi netrénovaly,
ale svou fotbalovou kvalitou podpořily naše
borce a inspirovaly je k lepším výkonům.
Vyzdvihnout bych chtěl posilu - Michala Vacenovského, který jezdí do Heršpic autobusem až z Hodonína a nevynechal snad žádný ze zápasů. Tyto typy zkušených hráčů
podpoří našeho týmového ducha a svým zápalem nás inspirují a posunují dál. Letos to
není o záchraně ve třetí třídě, soupeři k nám
jezdí s respektem a body získané s námi nejsou zadarmo. Tabulku posuďte sami. Jsme
na krásném pátém místě a na první místo
ztrácíme 8 bodů.
Co se týká naší nejmladší budoucnosti,
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minipřípravka pravidelně trénovala. Trenéři
měli plné ruce a nohy práce. Zúčastnili se
i miniturnajů. Trenérský tým Michala Kuňáka a Miroslava Matušů posílil o Davida Rohlíka. Když se vám na hřišti sejde houf předškolních dětí o dvaceti hlavách a donutit je,
aby dělaly to, co si trenér přeje, tak to není
žádná sranda. Všem třem trenérům přeju
pevné nervy a hlavně klid, který je potřebný pro trpělivou práci s nejmenšími. Trenéři
vydržte, děláte skvělou práci.
Mladší přípravka pod vedením trenérů
Martina Kuchty a Pavla Brauna předvádí suverénně jeden z nejlepších fotbalů
na okrese Vyškov. Prakticky za celý podzim
znají jen vítězství. Porážka je pro tyto borce
neznámé slovo.
Starší přípravka je ve své kategorii a skupině také nejlepší. Nezbývá než věřit, že
pod vedením šéftrenéra mládeže Václava Salače budou pokračovat ve svých výkonech
i na jaře.
Sdružený tým mladších žáků Heršpice-Křižanovice převzal pod svá křídla Aleš
Hrdinka. Pečlivě se připravuje na každý
trénink. Tento tým bojuje především s fyzickou kondicí, herní zkušeností a fotbalovou
technikou. Obdobně je na tom sdružený
tým starších žáků Heršpice-Křižanovice. Jen
trénink dělá mistra. Je třeba vydržet, nepo-

Fotbalové soustředění mládeže

levit a pravidelně trénovat. Stejné úspěchy
a pravidelná vítězství jako mladší kategorie
je teprve čekají.
Na závěr svého příspěvku bych vám chtěl
jménem celého fotbalového výboru, všech
funkcionářů, trenérů i členů popřát především, a hlavně zdraví v novém roce! Užijte si

klidné svátky vánoční, odpočiňte si a v novém roce 2021 se určitě potkáme na fotbalovém hřišti. Každý fanoušek TJ Heršpice je
na hřišti vždy vítán a věřte mi, bude se určitě na co dívat, po dlouhých letech se hraje
na hřišti opravdu fotbal.
Za TJ Heršpice Pavel Řihák

Venkovní učebna
v Hejtmánkově zahradě
V letošním roce se nám podařilo získat
dotaci od Nadace Veronica ve výši 50.000,Kč na výsadbu zeleně a realizaci venkovní
učebny pro naši základní a mateřskou školu v Hejtmánkově zahradě. Bohužel nám
nepřálo ani počasí, ani společenské dění

Přeložka vodovodu na ulici Široká

v zemi. Nemohli jsme uskutečnit společné
brigády s občany, vybudovat stupňovité
posezení pro žáky, základ pro venkovní altán s tabulí. Všechno je rozpracováno a dokončovací práce nás čekají spolu s Vámi
v následujícím roce.
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Zahrádkáři informují
Hodně zvláštní rok 2020 míří do finále.
Co jsme stihli a co se nám nepodařilo? Jaké
bylo počasí a jak moc pršelo? Co se týká druhé otázky, pěstitelé mohou být spokojeni.
Oproti několika posledním suchým létům
hodně pršelo, což velice prospělo veškeré
vegetaci. Úroda ovoce, převážně jablek,
byla nadprůměrná. Také brambor se urodilo
hodně. Horší situace byla u okurek, nedařilo
se petrželi, ale pěstitelé jsou zvyklí, že jednou se vydaří to, podruhé něco jiného. Práce
měli na svých pozemcích všichni dost.
Co se týká setkávání a společenských
kontaktů, tam to bylo kvůli situaci s koronavirem složitější. Na jaře jsme museli zrušit
dlouho plánovaný zájezd do Znojma, Dalešic a Třebíče.
Pravidelná setkávání seniorek byla na
dlouhou dobu také zrušena. A proto se začal pouze v omezeném počtu osob vyrábět
heršpický betlém.
V létě přišlo rozvolnění situace, a tak jsme
si vyjeli na zájezd do Znojma, Dalešic a Třebíče. Zájezd se vydařil, pěkná byla projížďka
vláčkem po historické části Znojma, průvodce byl skvělý, počasí nám přálo. Ze Znojma
jsme se vydali k dalešické přehradě a pokračovali v cestě do Třebíče. V Třebíči jsme poobědvali a prohlédli jsme si baziliku svatého
Prokopa a Zadní synagogu v židovské čtvrti.
V silné předtuše, že na podzim opět dojde
k omezení sociálních kontaktů a bude nemožné si někam vyjet, přidali jsme i druhý
zájezd do Strážnice, Petrova a Starého Města u Uherského Hradiště. Ve Strážnici jsme
se plavili po Baťově kanálu, prohlédli jsme
si nejnovější přístav v Petrově, prošli jsme se
kolem historických sklípků v Petrově Plžích,

Zahrádkáři v Třebíči

ve Starém Městě jsme navštívili centrum Isabela, kde se pěstují bonsaje, prohlédli jsme
si Památník Velké Moravy a nakonec jsme se
zastavili na Velehradě.
Koncem srpna jsme se zúčastnili Dětského dne v Heršpicích, naše stanoviště bylo
u moštárny. Pro děti jsme připravili, jako
každoročně, kvíz, ovoce, zeleninu, květiny
atd. Děti měly za úkol poznávat a pojmenovat jednotlivé produkty. Musíme opět
konstatovat, že nám rostou zdatní nástupci.
Za odměnu děti mohly ochutnat rajčátka,
několik odrůd rynglí, švestky a na uhašení žízně jsme jim připravili ovocnou šťávu
z ostružin.
Nastal podzim a s ním zpřísnění opatření
kvůli koronaviru. Práce na betlému mohla sice pokračovat, ale opět v omezeném
počtu osob. Zúčastnili jsme se, jako téměř
každoročně, Oblastní zahrádkářské výstavy
ve Slavkově, kde jsme měli svoji expozici. Ta
měla velmi dobrý ohlas a náš spolek obdržel od slavkovských nejen poděkování, ale
i nabídku, aby podobnou expozici vytvořil
i na Floře Olomouc. Naši členové tedy připravili za okres Vyškov expozici i v Olomouci, která byla také úspěšná.
Koncem listopadu jsme upravili bylinkovou náves. Plánované tradiční posezení
u cimbálu jsme museli z důvodů opatření
kolem koronaviru zrušit. Podařilo se nám
dokončit práce na betlému a na 1. adventní neděli jsme ho mohli, sice bez hromadné účasti občanů, představit veřejnosti. Jak
již bylo uvedeno, výroby betlému se mohl
zúčastnit jen omezený počet osob. Betlém
by nemohl vzniknout bez podpory obce
Heršpice, která nám poskytla dřevěný mate-

riál a zajistila hlavní přívod elektřiny, za což
děkujeme. Podpořili nás i další jednotlivci
a za jejich pomoc rovněž děkujeme.
Přejeme všem pěstitelům a spoluobčanům poklidné Vánoce a v nastávajícím
novém roce pevné zdraví, dobrou pohodu
a hodně pěstitelských úspěchů.
Za ČZS Heršpice Jitka Novotná

Poděkování
Přestože situace v roce 2020 společným aktivitám vůbec nepřála, podařilo
se nám vyrobit betlém, kterým chceme
potěšit nejen děti, ale všechny naše spoluobčany. Na jeho výrobě se podílelo
v nouzovém stavu pouze pár osob, jinak
to prostě nešlo.
Nejvíce práce odvedla Bára Dvořáková
a Ing. Mirek Zavadil, který vyrobil kostry
na zvířátka a dřevěný chlév. Vážíme si ale
všech těch „bezejmenných“ členů a příznivců, kteří pomáhají, když je potřeba
a věříme, že se na jejich pomoc můžeme
vždy spolehnout.
Heršpičtí zahrádkáři
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Rok 2020 na Jalovém dvoře
Rok 2020 pro nás byl, stejně jako pro
všechny ostatní, velice zvláštní a jiný. Leden
u nás začal poněkud nevinně a stejně jako
ten loňský se nám rodila jehňátka, proběhlo hraní v hospůdce, začaly se plnit termíny
táborů a panovala zimní pohoda. V únoru
jsme přivítali nového oslího chlapečka Matěje, zúčastnili jsme se vozatajských závodů
na VFU v Brně a chystali jsme dětské akce
na jaro.
V březnu už i u nás začala platit omezení
a tak se zkrátila otevírací doba hospůdky, až
se nakonec uzavřela úplně, zrušit se musely naplánované akce i dětské pobyty a další

aktivity. V dubnu jsme otevřeli naše výdejní
okénko a přežívali jsme v karanténním režimu. V květnu se nám opět spustily koňské
aktivity i hospůdka a vše se pomalu vracelo
do normálu. Červnovou novinkou byl pobyt
s dravci a adrenalinová vyjížďka v kočáře.
Prázdniny u nás, i přes prvotní nejistoty,
probíhaly ve znamení dětských táborů. Devět turnusů si užilo léto na farmě. Do toho
jsme si párkrát poslechli i našeho oblíbeného Milana Šánu, 17.8 se konaly westernové
závody a 30.8 dětské ukončení prázdnin.
Léto jsme si užili! V září jsme ještě stihli klasické letní kino v podání bratří Čadíků, ale

poté se opět začínal provoz Jalového dvora
krátit skrze nová nařízení.
Asi největším úspěch našeho roku byla
říjnová účast paní majitelky, docentky Markéty Sedlinské, na mistrovství světa v jednospřeží ve francouzském Pau, kde si vedla
velice dobře a Jalový dvůr i celé Česko reprezentovala na výbornou. Listopad u nás
byl opět utlumený a celá farma se tiše chystala na zimu. Teď v prosinci se opět otevře
naše hospůdka (pátek–neděle) a my i přes
současnou situaci hodláme prožít krásný
a pohodový zbytek roku a znovu to rozjet
ve velkém v roce 2021!

Lazebnictví – Juříčkovi.cz

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

Chcete inzerovat v Heršpickém zpravodaji? Zašlete nám svůj
letáček, vizitku elektronicky na adresu ouherspice@politavi.cz.
Inzerce je pro občany Heršpic zdarma.
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Redakční rada: Jana Ševčíková, Martina Capitová, Lubomír Štěpánek, Zdeněk Janík. Sazba a grafická úprava BM typo, s. r. o., Slavkov u Brna.
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Svozový kalendář 2021

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

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

