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NAŠE SPOLEČNÉ AKCE 

 

25. října 2008 – Uspávání broučků 

Na podzim jsme se vydali uspávat malé broučky k zimnímu spánku, aby je 

nespálil chlad a mráz zimních měsíců.  Vyzdobili jsme cestu od návsi až 

k Obecní zahradě dýněmi a světýlky. To aby se nám všem lépe šlo a bylo 

vidět i na broučky. Sešli jsme se v hojném počtu před místním obchodem a 

hned ukládali prvního broučka. Přikryli jsme ho listím a zazpívali naši 

ukolébavku pro broučky. Pak jsme se vydali osvětlenou alejí dál a dál až na 

Obecní zahradu. Po cestě jsme uspali všechny broučky. Na zahradě na nás 

čekaly sladké balíčky, které si děti za finanční podpory obce a našeho 

sdružení mohly odnést domů. Účastníci nás oslovili, zda bychom nechtěli 

broučky na jaře i probouzet, tak se všichni necháme překvapit, kolik 

broučků se nám podaří probrat ze zimního spánku. Jen nás trošku mrzí, že 

se v obci vyskytují mladí lidé (děti školního věku), kteří nám ze všech dýní a 

sklenic sebrali svíčky a museli jsme rychle dávat nové. Přesto se akce všem 

líbila a my děkujeme všem, kdo donesl z domu své svíčky a vyřezal dýně. 
 

25.- 26. listopadu 2008 – Vánoční pečení 

Po dva dny jsme v kulturním domě pekli a  zdobili všechny perníčky a 

linecká kolečka společně s ženami z ČSZ. Nejprve se sehnal materiál, kde 

nám vyšla vstříc Heroldova pekárna Slavkov u Brna, Delta pekárny, Kyjov a 

dodala nám mouku, firma Novák konzervárna, Hrabětice zase marmelády a 

tuk společnost Unilever, Praha. 

Po uhnětení těsta se maminky a ženy z ČSZ pustily do vykrajování a pečení. 

Na pomoc přišla i místní mateřská a základní škola. Děti pomáhaly i 

s výrobou zvonečků na vánoční jarmark.  
 

30. prosince 2008 - Jarmark  

První adventní neděli 30. listopadu 2008 jsme se sešli společně již 

podruhé při heršpickém jarmarku. Pro nepřízeň počasí se akce musela 

konat v sále kulturního domu. Myslíme si, že to nakonec nebylo na škodu a 

všichni vystupující nám mohli zahrát v teple a my si tak vychutnali 

folklórní skupinu Křenováček, žáky ZUŠ Slavkov u Brna pod vedením p. 

učitelky Mašové a p. Šujanové. Na závěr nám zazpívali žáci místní školy.  

 



Letos poprvé na jarmark přispívali jarmarečnice a jarmarečníci. Všichni 

jste mohli během roku vytvářet svoje výrobky, či dobroty a ty pak věnovat 

na jarmark, kde bylo vše následně prodáno a výtěžek připadnul na adopci 

Hawy. Sešla se spousta dobrot a Vašich výtvorů. Děkujeme! Vánoční punč, 

cukroví, jmelí, klobásky s pivem, vánoční koledy, to vše přispělo k vánoční 

atmosféře. Závěrem byl paní místostarostkou rozsvícen obecní strom. Na 

akci bylo vybráno celkem 12. 751 Kč. Protože musíme zaplatit školné pro 

naši adoptovanou holčičku Hawu již v říjnu každého roku, které činí 5.250 

Kč, splátky si musíme nechat dvě, tedy 5.250 x 2= 10.500Kč. Zbytek peněz 

opět pošleme na nákup bot, oblečení, léků a hraček. 

 

Letošní jarmark byl velice úspěšný a už nyní se těšíme na další.. 
 

5. prosince 2008 - Mikuláš 

V pozdních odpoledních hodinách se na návsi v Heršpicích sešla parta 

čertů, andělů a Mikulášů. Čerti seděli za stolem v připraveném pekle, kde 

mastili karty a přikládali pod oheň. Mikuláš přijel se svým malým 

pomocníkem a třemi anděly. Zvali děti k malé básničce či písničce. Za 

odměnu děti dostaly balíček sladkostí,  na který přispěli MC, OÚ, myslivci i 

TJ Sokol. Po rozdání všech balíčků si děti zatancovaly při písničkách 

společně s čerty, anděly, Mikuláši a koledou se rozloučily. 

 
 

PROJEKT – Obecní zahrada 

 

Náš společný projekt 

Obnova obecní zahrady 

  
 

 

4. října 2008 jsme slavnostně otevřeli brány obnovené obecní zahrady. 

Projekt na rekultivaci zanedbané a nevyužité obecní zahrady iniciovaly 

maminky z mateřského centra, na realizaci tohoto projektu získalo MC 

podporu několika nadací. Od počátku projektu byli do obnovy zahrady 

zapojeni občané Heršpic. Na začátku projektu proběhla 2 setkání 

s občany, na kterém mohl každý přispět svým nápadem a společně se tak 

vytvářela budoucí podoba nové Obecní zahrady. Po plánovacích setkáních 

 



vznikl finální projekt a mohlo se pustit do práce. Celá zahrada se obnovila 

svépomocí, občané Heršpic odpracovali na 6 velkých a několika menších 

brigádách celkem 1973 brigádnických hodin. Mateřské Centrum Ententyky 

získalo pro projekt velké množství partnerů a sponzorů. Celková částka 

vynaložená na rekultivaci Obecní zahrady činila 1 200 000 Kč. Celý projekt 

se ale realizoval nejen díky podpoře partnerů a sponzorů, ale hlavně díky 

odhodlaní lidí, kteří se nezdráhali věnovat svůj čas a energii na rozvoj 

společenského a kulturního života v Heršpicích. 
 

Na slavnostní otevření přijel také hejtman Jihomoravského kraje pan 

Stanislav Juránek, který spolu se senátorem panem Ivo Bárkem, starostou 

obce Heršpice panem Jiřím Zieglerem a předsedkyní mateřského centra 

Ententyky paní Ivetou Zástřeškovou slavnostně přestřihnul pásku a zahájil 

tak provoz na Obecní zahradě. Po slavnostním otevření a prohlídce zahrady 

následoval bohatý raut a rozmanitý kulturní program. Vystoupil student 

Martin Šujan - kytara, tři klasické skladby, paní Slávka Šujanová a její 

kolega Martin Tobiáš se skladbou Menuet od Jana Křtitele Vaňhala, přijeli 

nám zahrát také Bob Frídl a Aťka Bednářová a cimbálová muzika z Milotic 

s primášem Petrem Šrahulkem.  
 

Věříme, že zahrada bude sloužit ke spokojenosti všech občanů Heršpic      

a bude hojně využívaná i na kulturní akce v obci. 
 

 Během vánočního jarmarku MC předalo veškerou dokumentaci      

o obnovené zahradě místostarostce paní Šmerdové. 

 MC a obec uzavřely dárcovskou smlouvu, která deklaruje, že MC 

daruje veškerý pořízený mobiliář, vybudované stavby a zařízení 

na obecní zahradě obci Heršpice jako dar. 

 Zároveň byl na jarmarku předán klíč od zahradního domku 

řediteli ZŠ a MŠ panu Slaninovi. Cílem tohoto kroku je, aby 

učitelé společně se svými dětmi mohli využívat zakoupené mobilní 

herní prvky, které jsou tam uloženy. 

 MC v lednu vydalo případovou studii k celému projektu Obnova 

obecní zahrady a distribuuje ji všem svým partnerům                   

a sponzorům. 

Projekt obnova obecní zahrady byl vybrán mezi pět nejlepších projektů 

realizovaných v roce 2008 v ČR a byl zahrnut do soutěže České spořitelny 

o nejlepší projekt roku. Zástupci všech pěti projektů budou 6. února 2009 

v Praze prezentovat své projekty, odpovídat komisi na dotazy. Vítěz si 

odnese finanční odměnu ve výši 50.000 Kč. Držte nám palce.  



PROJEKT – Adopce na dálku 

 

Na podzim roku 2008 opět koordinátorka občanského sdružení pro-

contact, u které máme adoptovanou HAWU, navštívila rodinu, kde Hawa 

žije. Koordinátorka předala náš dopis, obrázky od dětí z MŠ, ZŠ a drobné 

dárky, které jsme poslali. Zároveň přivezla dopis, obrázek a nové 

fotografie.  
 

Překlad dopisu, který nám zaslala – Hawa Camara,  

školka, podzim 2008 
 

Milý rodiče, dovolte mi Vám projevit vděčnost za Vaše gesta. Mí rodiče 

Vám také děkují. Výuku jsme začali podle guinejského školního roku. Nyní 

všechno probíhá dobře. Můj učitel nám zpívá každý den ve 14 hodin, před 

tím než jdeme domů. Je velmi milý. Ve třídě máme sešit de roulement, 

takže musím kreslit, počítat a psát. Na závěr Vás všechny chci srdečně 

pozdravit. Děkuji. Hawa. 

 

PROJEKT – Divadlo 

 

V naší obci jsme zahájili jednou v měsíci divadelní představení pro děti.    

Po čtyři odpoledne nás bavila divadelní společnost divadlo Věž z Brna a 

agentura Koráb taktéž z Brna. Divadel se zúčastnilo stále více lidí, hlavně 

z okolí. Všichni nás prosili o pokračování, proto jsme se rozhodli pro zájem 

občanů pokračovat i v roce 2009.  Všechny programy dalších představení 

roznášíme do místních i okolních škol a školek. Na představení se prodává i 

drobné občerstvení. Poslední představení divadla Koráb bylo velice zdařilé  

a všem se moc líbilo. Čekají nás další nové divadelní spolky, proto se všichni 

přijďte podívat a odpočinout si s dětmi při nedělním odpoledni. Předběžný 

časový harmonogram. 

 

15. únor 2009 divadlo Koráb, Hvězdné pohádky 

8. březen 2009 divadlo Věž, Včelí medvídci 

12. duben 2009 Zemanovo divadlo, Velikonoční příběh 

17. květen 2009 divadlo Koráb, Bajaja 

21. červen 2009 divadlo Koráb, Bohatýrská pohádka 



AKTUALITY - NEPŘEHLÉDNĚTE 

 

Co nás čeká v tomto roce? 
- dětská divadelní představení 

- vítání občánků 

- zdravotní cvičení s rehabilitačním pracovníkem 

- jarní burza  

- vítání jara , jarní brigáda na obecní zahradě 

- dětský den 

- podzimní burza 

- Mikuláš 

- 3. vánoční jarmark 
 

Všechny termíny a potřebné informace budou opět vyvěšeny na našem webu 

a v naší vitríně na návsi. 
 

 NOVÝ PROGRAM – ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
MC zahajuje od února 2009 novou aktivitu. Program bude zaměřený na 

zdravotní rehabilitační cvičení, určené pro všechny věkové kategorie muže 

i ženy. Cvičení bude vždy vést odborný fyzioterapeut (vysokoškolské 

vzdělání) se znalostí anatomie a dané problematiky. 

 

Cvičení potrvá hodinu, bude se cvičit na balonech, s overballs a na 

podložkách. Bude se jednat o první seminář, který bude obsahovat pět 

vyučovacích hodin (60minut=1hod), celková cena je 150,00 Kč. Seminář se 

musí zaplatit předem a vyplnit přihláška. Termíny jednotlivých cvičení se 

budou domlouvat vždy na místě s lektorkou na základě jejího časového 

harmonogramu a obsazenosti sálu v KD. Pokud se nebudete moci dostavit 

na nějakou hodinu, musíte sami za sebe najít náhradu a finančně se 

vyrovnat s danou osobou, nebo vám hodina propadá. 
 

První hodina se koná 17. února 2009 

od 18:00-19:00 hod, velký sál KD Heršpice 
 

Kapacita semináře je omezená. V případě velkého zájmu je možné pak 

otevřít další skupinku. Poslední termín přihlášení a zaplacení je 10. února 

2009. Kontaktujte pí. Ivetu Zástřeškovou, Heršpice 279, tel. 775057402 a 

nebo mcententyky@volny.cz.  

 

mailto:mcententyky@volny.cz


 CVIČÍME JÓGU 
I v letošním roce se pokračuje s jógou, a to pravidelně jednou týdně 

každé pondělí od 18:00 hod, tělocvična KD Heršpice, cena je 30,- Kč jedna 

lekce = 1hod 30min, s sebou karimatku, deku, pohodlné oblečení s dlouhým 

rukávem, cvičí se  bez bot v ponožkách. Cvičitel: pí Monika Zimlová, 

akreditace, cvičitelský průkaz. Cvičení je zaměřené proti bolesti zad a 

kloubů, obsahuje relaxaci a dechová cvičení, vhodné pro věkové kategorie 

od studentů po seniory, vhodné pro začátečníky i pokročilé. 

 

 VÝHODNÝ NÁKUP 
MC Ententyky má stále možnost nakoupit drogistické výrobky za výhodné 

ceny. Pokud byste měli zájem, zboží lze objednat na e-mailu 

email:oumenka@seznam.cz, telefonem 775 297675 nebo osobně v MC 

(středa od 9.OO do 11.00). Více na našich webových stránkách 

www.mcententyky.cz 

 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCÍ 
Časový harmonogram je pouze orientační, může dojít ke změnám. Každá 

akce bude vždy zveřejněna formou letáků, které naleznete v naší vývěsce, 

na webu a nebo na nástěnce v MŠ. 

 

17.-19.3.2009 jarní burza 

22. březen 2009 vítání občánků 

9. květen 2009 jarní brigáda na zahradě 

23. květen 2009 den dětí 

15.09.-17.09.2008 podzimní burza 

24.-25.11.2009 pečení cukroví 

29. listopad 2009 Jarmark 

5. prosinec 2009 Mikuláš 

 

 VALNÁ HROMADA MC 
Předsedkyně sdružení svolává valnou hromadu Mateřského Centra 

Ententyky, o.s., která se bude konat  

v úterý 10. února 2009, od 18:00 hod 

v prostorách KD v Heršpicích. 

 

 

http://www.mcententyky.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Na závěr tohoto vydání nám dovolte ještě jednou poděkovat místním 

soukromým podnikatelům, kteří velkou měrou přispěli k vybudování obecní 

zahrady v naší obci. Je obdivuhodné, jakým způsobem se k nám připojili     

a nebýt jejich pomoci, nezvládli bychom celý projekt provést v jednom 

roce. Velice si vážíme této spolupráce, je nám čest prezentovat naše 

společné výsledky a věříme, že i do budoucna se nám opět naskytne 

možnost spolupracovat. Děkujeme společnostem: ENTRANCE s.r.o,  

Miroslav Matušů - zednické a obkladačské práce, Aleš Dostál - přípravné 

práce pro stavby, sklenářství Dobeš. 

 

 

 

 

Děkujeme všem našim sponzorům, kteří nám pomáhají  

v naší činnosti. 
 

 

Mininoviny Ententyky (občasník) vydává MC Ententyky a jsou zdarma. 

Sestavily: Iveta Zástřešková, Barbora Dvořáková. 
Kontakty: Mateřské Centrum Ententyky, o.s., Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna 

Náklad: 250 ks 

Vydáno: únor 2009 
e-mail: mcententyky@volny.cz, www.mcententyky.cz 

IČ: 27060195, DÍČ: CZ-27060195, č. účtu: 213776574/0300 
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