Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 15/12-2019,
konaného 12. 12. 2019 v 17:00 hodin
Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 14
Omluveni: Karel Štoll, viz.„Prezenční listina“ (v
17:10 hod. přišel Matěj Trávníček)
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 14/11-2019 z 13. 11.
2019
2.2. Kontrola usnesení RO 12/12 2019
z 4.12.2019
3. Hospodaření obce
4. Pozemkové záležitosti
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených
ZO
6. Diskuse – různé
7. Závěr

1.

Záznam jednání:

1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk
Gregor
1.2. Jmenování zapisovatele: Bc. Marketa
Pospíšilová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu:
Ing. Bohumil Dostál, David Gregor Dis.
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro13 , proti 0, zdrž 0
(chybí: Matěj Trávníček)

3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření
č.10/2019.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0.
3.2. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
měsíc 11/2019 ve výši 2.323 Kč
Hlasování: Pro13, proti 0, zdrž 1
3.3. ZO bere na vědomí žádost o dar
Zahrádkářům Herálec na rok 2020 ve výši
60.000 Kč. Další jednání bude postoupeno
Kulturní komisi k řešení.
3.4. ZO schvaluje dar pro Klub Heráleckých
patriotů na rok 2020 ve výši 8.000 Kč. Další

jednání bude postoupeno Kulturní komisi
k řešení.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0.
3.5. a) ZO schvaluje rozpočet Obce Herálec na
rok 2020 sestavený na paragrafy ve výši příjmů
33.414.358,31 Kč a výdajů 42.271.658,46 Kč.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na Úřední desce
Obecního úřadu Herálec od 26. 11. do 12. 12.
2019.
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
3.5. b) ZO schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžních a věcných darů dle návrhu
rozpočtu na rok 2020 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny
v tabulkové části.
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
3.6. ZO schvaluje Rozhodnutí MěÚ ve Žďáře
nad Sázavou za trvalé odnětí půdy z půdního
fondu zaplatit odvod 94.500 Kč (legalizace
sběrného dvora v Herálci).
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
3.7. ZO schvaluje plán inventur na rok 2019,
platnost od 13. 12. 2019 - 31. 1. 2020.
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
3.8. ZO schvaluje žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na rok 2020 na provoz
sociální služby linka důvěry STŘED ve výši
1.343 Kč.
Hlasování: Pro 0 proti 14 zdrž. 0
Bod 3.8. návrh nebyl přijat.
3.9. ZO schvaluje žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na rok 2020 pro Centrum
Zdravotně postižených kraje Vysočina, o.p.s.,
pracoviště Žďár nad Sázavou ve výši 3.000 Kč.
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
3.10. ZO schvaluje žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na rok 2020 Oblastní
charitě Nové Hrady u Skutče ve výši 1.343 Kč.
Hlasování: Pro 1, proti 13, zdrž. 0
Bod 3.10. návrh nebyl přijat.
3.11. ZO schvaluje Věřejnoprávní smlouvu
s Městem Žďár nad Sázavou na vykonávání
dotačního managementu pro obec Herálec.
Hlasování: Pro 12, proti 0 zdrž. 1
Chybí: Kristýna Teplá

3.12. ZO schvaluje investiční záměr zakoupení
budovy čp.91 od pana JS, Herálec čp. 462 za
cenu 2.000.000 Kč a zrekonstruovat jí pro účely
využití lékařského domu.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž 0.
3.13. ZO schvaluje cenový předpis o stanovení
ceny stočného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž 0.

4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje prodej stavebního pozemku
dle žádosti p. č. 352 v kú. Český Herálec
o výměře 150 m2 za cenu 50 Kč/m2. Kupující je
fi. Domestav s.r.o., Špitálka 23, Brno, IČ:
63479711.
Hlasování: Pro13 , proti 0 , zdrž 0.
Chybí: Kristýna Teplá
4.2. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 1050/3
trv. tr. porost o výměře 21 m², p. č. 1048/8 ost.
plocha o výměře 64 m², p. č. 81/36 ost. Plocha
o výměře 118 m², p. č. 81/35 ost. Plocha
o výměře 6 m² a nákup pozemků p. č. 1128
v výměře 25 m² a p.č. 1127 o výměře 3m2
a p.č.81/37o výměře 9 m2 v k. ú. Český Herálec
dle GP č.792-266/2019 za cenu 50 Kč/m2.
Prodávajícími
a kupujícími jsou Obec Herálec; IU a JU,
Č.Herálec 105 a JK, Palachova 1774/1, 59101
Žďár nad Sázavou 6.
Hlasování: Pro12 , proti 0 , zdrž 0.
(Chybí: Kristýna Teplá, Petr Vrábel)
4.3. ZO schvaluje pronájem zasedací místnosti
v České škole od 22. 12. - 29. 12. 2019 Klubu
Heráleckých patriotů za účelem konání výstavy
heráleckých sběratelů. Cena za pronájem bude
100 Kč.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
(Chybí: Kristýna Teplá, Petr Vrábel)
4.4. ZO schvaluje pronájem KD SPCHC dne
30.12.2019 k akci ,,Loučení s rokem“. Cena za
pronájem 100 Kč.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
(Chybí: Kristýna Teplá, Petr Vrábel)
4.5. ZO schvaluje pronájem sklípku KD
31. 12. 2019 dle žádosti – sl. KS. Cena za
pronájem bude dle platného ceníku.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
(Chybí: Kristýna Teplá, Petr Vrábel)
4.6. ZO schvaluje pronájem KD 4. 1. 2019 dle
žádosti – žadatel p. PP a MM. Cena za pronájem
bude dle platného ceníku.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
(Chybí: Kristýna Teplá)
4.7. ZO bere na vědomí žádost pronájem KD
9. 2. 2019 dle žádosti na dětský maškarní bál –
žadatel ZŠ a MŠ Herálec. Cena za pronájem
bude 100 Kč. Nabízíme volný termín 16. 2. 2020.
4.8. ZO schvaluje rámcovou kupní smlouvu na
dodávku obědů s Agro Měřín, IČ: 60738804.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0.
4.9. ZO schvaluje kupní smlouvu o dodávkách
hotových teplých jídel s DAYS MENU s.r.o. IČ:
25282557.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0.
4.10. ZO bere na vědomí dopis Porges.
4.11. ZO bere na vědomí investice Obce
Herálec 2018-2020
4.12. ZO bere na vědomí vyhodnocení
Familie II.
4.13. ZO bere na vědomí vrácení stavební
parcely Petr Hamák, Herálec 213.

5. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce HERÁLEC č. 1/2019 o místním poplatku ze
psů.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0.
5.2. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce HERÁLEC č. 2/2019 o místním poplatku ze
vstupného.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0
5.3. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce HERÁLEC č. 3/2019 o místním poplatku
z pobytu.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž 0.
5.4. ZO schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě č.
6011404034 o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě s fi. ZDAR, a.s., Jihlavská
759/4, Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž 0.
5.5. ZO schvaluje změnu úředních hodin na
Obecním úřadě v Herálci.
Úřední hodiny: Po a St: 7:00-16:30 hodin
Út a Čt: 7:00-11:00 hodin
Hlasování: Pro 14 , proti 0 , zdrž 0.

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 15. 1. 2020 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.

Hezký nový rok,
na svém posledním řádném zasedání v roce 2019 zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok
2020 se schodkem 8 857 300 Kč. Tento schodek způsobila nutnost řešení situace s nevyhovujícími
prostory pro lékaře.
Abychom obyvalelům Herálce mohli i nadále zajistit lékařskou péči, vyslyšeli jsme žádosti
především pana doktora Foltána, který žádal už i minulé vedení obce o možnost výstavby nových
prostor, které umožní rozšíření a zkvalitnění poskytované zdravotní péče. O této situaci jsem Vás
informoval přesně před rokem v lednovém Zpravodaji.
Na zasedání zastupitelstva obce v lednu 2019 jsme rozhodli o nákupu budovy č.p. 91 od pana
Stodoly za účelem vybudování nových prostor pro praktického lékaře, dětského lékaře a zubního lékaře.
Vedení obce spolu s Komisí pro rozvoj obce po tomto rozhodnutí vypracovali projektovou dokumentaci
a všechny potřebné dokumenty pro podání žádosti o dotaci na nákup a rekonstrukci tohoto objektu.
Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, které jsme žádali o poskytnutí
finančních prostředků na nákup a rekonstrukci tohoto objektu v programu „Podpora revitalizace území“
- „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“. Bohužel jsme z důvodu velikého
převisu žádostí nad celkovou alokací finančních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj nebyli se
svojí podanou žádostí úspěšní.
Rozhodli jsme se tedy budovu zakoupit a zrekonstruovat z obecních peněz. Budeme samozřejmě
i nadále sledovat dotační tituly se snahou sehnat co nejvíce finančních prostředků na dílčí etapy
rekonstrukce zvlášť (střecha, fasáda, interiéry, vytápění atd.). Finanční náročnost celé akce je spočítána
na cca 9 milionů korun, což představuje právě schodek rozpočtu na rok 2020.
V prosinci jsme zkolaudovali a převzali do užívání tři přechody pro chodce. Myslím si, že se
přechody povedly a jistě povedou k zajištění větší bezpečnosti chodců.
K 20. prosinci 2019 přestala fungovat vývařovna v Marsu Svratka a.s., která zajišťovala po
desítky let jídlo pro lidi v naší obci i širokém okolí. Z několika oslovených dodavatelů jsme vybrali
firmu DAYS menu s.r.o. z Pardubic. Firma Days menu s.r.o. dodává dlouhodobě jídlo do Hlinska a proto
jí nebude dělat problémy dopravit včas jídlo až do Herálce. Spolu s námi bude odebírat i jedna soukromá
společnost ze Svratky, obecní úřady ve Svratce a Svratouchu. Cenové nabídky jídel oslovených
dodavatelů byly vyrovnané. K rozhodnutí vybrat firmu Days menu s.r.o. pomohlo to, že vyrábějí i hotová
mražená a chlazená jídla, která můžou nabídnout odběratelům na víkendy.
V roce 2020 budou i nadále pokračovat výměny vodoměrů. Omlouvám se majitelům
nemovitostí, kteří už byli osloveni s termínem výměny, ke které v roce 2019 nedošlo. Podle informací
dodavatelské firmy DUKO Hlinsko s.r.o. nebyly ke konci roku k dispozici ocejchované vodoměry.
Děkuji všem organizacím, spolkům, kulturní komisi i jednotlivcům, kteří se podíleli na
organizování kulturního, společenského a sportovního života v naší obci za obětavou práci ve svém
volném čase. Budu rád, když budeme s těmito akcemi pokračovat i nadále.
Rok 2020 je na svém začátku. Doufám, že jej všichni prožijete tak, jak si představujete. K tomu
Vám přeji hlavně HODNĚ ZDRAVÍ.

Váš starosta

Od roku 2020 mění Obecní úřad Herálec úřední hodiny pro veřejnost:
Úřední hodiny: Po a St: 7:00-16:30 hodin
Út a Čt: 7:00-11:00 hodin

Poplatky v roce 2020
Popelnice: poplatek za komunální odpad 550 Kč/ osoba s trvalým pobytem
550 Kč/ stavba k individuální rekreaci
Stočné: 550 Kč/ osoba s trvalým pobytem +15 % DPH
750 Kč/ vlastníci staveb určených k individuální rekreaci + 15 % DPH
Pes: za jednoho psa 300 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.
Od 1. 1. 2020 se mění obecně závazné vyhlášky č.1 o místním poplatku ze psů,
č.2 o místním poplatku ze vstupného, č.3 o místním poplatku z pobytu.

Kulturní komise:
Ohlédnutí za rokem 2019
Od voleb 2018 jsme se snažili připravovat kulturní akce jak pro děti, tak dospělé a seniory.
Myslím, že akcí nebylo málo. Vzpomeňme tradiční akce MDŽ, Čistá Vysočina, Sraz harmonikářů,
výšlap k chatě Eleonorka, Mikulášská nadílka, Česko zpívá koledy, zájezdy, potom akce nové
Silvestrovský ohňostroj, Karneval s mašinkou, divadelní představení pro děti i dospělé, cirkus, promítání
filmů….
Některé akce jsou navštěvované a některé opravdu minimálně, což nás mrzí. Akce děláme
s dobrovolným vstupným a malá účast je podnětem k rozhodnutí některé akce v příštím roce nedělat,
nebo je dělat jednou za dva roky.
Nově jsme se rozhodli v roce 2019 zakoupit zařízení k promítání filmů a promítat ve vlastní režii.
Promítání začalo na jaře jak pro dětské obecenstvo, tak pro dospělé nejdřív v Kulturním domě,
pokračovalo letním kinem na hřišti a na podzim se opět pokračovalo v KD. Letní kino mělo velký úspěch
a určitě v tom plánujeme pokračovat i v roce 2020. Vzhledem k tomu, že účast na promítání v Kulturním
domě je malá a vzhledem k časové a finanční náročnosti s objednávkou a zajišťováním filmů, jsme se
rozhodli v Kulturním domě s promítáním nepokračovat.
Určitě chuť připravovat kulturní akce máme, jen potřebujeme, abychom viděli, že naše snaha je
opětovaná. Může kdokoliv z Vás občanů přijít a navrhnout, co by se mohlo zlepšit, přidat atd.
A závěrem bych chtěla moc poděkovat za elán a chuť připravovat kulturu v naší obci všem členům
kulturní komise i těm, kteří nám s přípravou a uskutečňováním akcí pomáhají.

Co nás čeká v roce 2020?

5.1.2020 – neděle – poslední dětské promítání v KD v 17.00 hod.
„Tajný život mazlíčků II.“
8.2.2020 - Ples Zastupitelstva obce
Kromě již zmíněných úspěšných akcí, ve kterých hodláme pokračovat, to bude
především :
Sraz rodáků, který připravujeme na 7.- 9.8.2020.
Program bude zveřejněn v některém z následujících vydáních Zpravodaje a na
www.obecheralec.cz.
O všech dalších akcích budete průběžně informováni v jednotlivých číslech Zpravodaje,
na obecních stránkách, plakátech a hlášením rozhlasu.
Všem úspěšný a pohodový rok 2020
Renáta Gregorová
předseda

Křesťanské okénko

Každý nový okamžik je novou příležitostí…
Každý nový den, každý nový rok, každý nový školní rok… jsou pro nás novou příležitostí
a milostí. Vždy začínáme svou životní pouť jakoby nanovo. Rány a jizvy z minulosti sice mohou pořád
bolet, ale přesto zůstaly ve včerejšku. Naučme se vnímat každý nový časový úsek, každé nové tady
a teď jako neopakovatelný dar a novou příležitost.
Mluvil jsem s lidmi, kteří se uzdravili z rakoviny, a všichni do jednoho říkali, že život po nemoci
je pro ně úplně jiný než předtím. Ráno vstávají s poděkováním a vychutnávají si každou minutu svého
života. Nestresují se tak jako předtím. Vnímají každý den s hlubokou vděčností a jako nekonečný dar.
Každé nové ráno má pro nás vzácný rozměr – můžeme se vždy nově rozhodnout prožít ho celý
s Bohem. Dýchat s Bohem, kráčet s Bohem, oslavovat Boha ve všem, co děláme. Každý nový den, každé
nové tady a teď je pro nás neopakovatelnou příležitostí být nově s Bohem a žít jako dítě Boží.
Přítomný okamžik je tím nejdůležitějším časem v lidském životě. Jedině přítomnost nám odkrývá
a nabízí to nejpodstatnější. Můžeme-li něco změnit, pak jedině v přítomnosti.
V přítomném okamžiku, tady a teď. V přítomnosti si tvoříme budoucnost a konzumujeme plody
minulosti.
Jestliže chceme v našem životě něco změnit, žijme tady a teď. Buďme s Bohem tady a teď,
otevřme se Bohu (v každém) tady a teď. Čas totiž plyne jako řeka a co se jednou stane, se již nikdy
nevrátí. Momentální možnost otevřít se Bohu, vykonat něco dobrého se již nikdy nebude opakovat.
Přítomný okamžik
je tím nejdůležitějším časem
v lidském životě.
Můžeme-li totiž něco změnit,
pak jedině v přítomnosti.
(Juraj Dovala – Chrám uprostřed tržiště,
www.pastorace.cz)

Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“

Pokračování příště…..

Zprávy ze školy
20. 1.

Divadelní představení pro 1. i 2. stupeň

31. 1.

Pololetní prázdniny

Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 5. prosince ožila škola čerty a anděly a samozřejmě nesměl chybět ani Mikuláš. Žáci 2. stupně
připravili pro své spolužáky i děti z mateřské školy tradiční mikulášskou nadílku. V očích těch
nejmenších byl občas vidět trochu strach, ale čerti byli hodní a přátelští, andělé milí a Mikuláš měl pro
všechny pochopení. Společně si zazpívali vánoční písničky, sem tam zazněla i básnička s mikulášskou
tematikou. Na oplátku všichni dostali malou odměnu. Děti i Mikuláš s anděly a čerty si tento školní den
opravdu užili.

Ze slohových prací žáků: Dne 5. 12. jsme ve škole chodili za čerty. Největší zlobivci skončili v pekle,
ostatní si mohli s čerty zahrát čertovský mariáš. Školkáčci byli stateční a skoro vůbec nebrečeli. Měli
jsme na sobě teplé kožichy a masky a bylo nám v nich teplo.
S Mikulášem jsme do třídy přišli po čertech a všechny děti, když nás viděly, se uklidnily. Zahráli jsme
písničky a rozdali perníčky. Ti nejmenší od nás dostali omalovánky. Být andělem byla legrace.
Měl jsem jednu z nejdůležitějších rolí, byl jsem Mikuláš. V paruce mi bylo vedro a vousy mě škrábaly
na krku. Docela jsem si to užil, ale raději bych byl čert.
Mikulášská nadílka se vydařila, poděkování zaslouží všichni, kteří připravili pro své spolužáky příjemné
dopoledne.

Školní kolo Olympiády z českého jazyka
Ve středu 11. prosince se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka, která je určena žákům
8. a 9. tříd. Olympiáda má dvě části -gramatickou a slohovou, soutěžící tedy musí prokázat nejen znalost
mluvnických pravidel, ale i napsat slohovou práci na dané téma. Ve školním kole si prověřilo své znalosti
mateřského jazyka 11 žáků. Nejvíce bodů získala Adéla Blažíčková z 9. třídy a patří jí tedy nejen
1. místo, ale postupuje i do okresního kola, které se bude konat ve Žďáře nad Sázavou. Na druhém místě
se umístila Simona Kuncová (8. ročník) a 3. místo patří Tomáši Machovi z 9. ročníku. Děkuji všem
soutěžícím za účast v soutěži.
Projekt Záložka do škol
V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy
spojuje školy. Tentokrát žáci libovolnou technikou ztvárnili na své záložky téma List za listem – baví
mě číst. Partnerskou školou v letošním ročníku pro nás byla Základní škola Námestie mládeže ze
Zvolena. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami
a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. ˇ
Naši žáci spolu se svými učitelkami a vychovatelkami školní družiny vyrobili přes 150 záložek
a s napětím očekávali, jaké záložky přijdou ze Slovenska. Ani děti z partnerské školy se nedaly zahanbit
a jejich záložky se nám všem také líbily. Záložky si mohli všichni prohlédnout na výstavě na chodbě
školy, každý si mohl vybrat tu, která se mu líbila.
Doufáme, že projekt splnil očekávání dětí a že darovaná záložky jim udělala radost.

Mgr. Blanka Junková

Vánoční jarmark
Svátečně vyzdobená škola přivítala ve středu 11. prosince všechny, kteří se přišli podívat na vánoční
jarmark. Na chodbě školy je přivítaly stánky
plné výrobků našich žáků. I ti nejmenší
vyrobili jednoduché vánoční dekorace,
svícny, andílky a spoustu milých
vánočních předmětů, které určitě udělali
radost nejen rodičům,

ale i všem, kteří je na stáncích
obdivovali. Děti s nedočkavostí vyhlížely první
návštěvníky, měly radost, že se jejich výrobky
líbí. Vánoční atmosféru umocnila i vystoupení
Zazněly

našima
očima
o narození
tóny fléten
jarmarku
vánoční
které spolu
dotvářely
Vánoční
jarmark
odcházeli domů spokojeni s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

našich žáků.
vánoční písně a koledy,
znovu
se před

odehrál
příběh
Ježíška, chodbou zněly
a kytar. Návštěvníci
mohli také ochutnat
cukroví a perníčky,
s kávou a punčem
vánoční
pohodu.
se vydařil, všichni

Všechny aktuální informace jsou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz.
Zpracovala: Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Herálec

Zprávy ze školky
Letí vločka z nebe,
nos ji hrozně zebe,
vše se změní rázem,
když dopadne na zem.
Tam si pěkně lehne a ani se nehne.
Vánoce utekly jako voda a my jsme si je ve školce pořádně užili.
Nejprve jsme si však užili pekelný den, kdy se
to ve školce hemžilo čertíky, kteří plnili úkoly,
tančily a řádili. Mikuláš jim za snahu přinesl
dobroty, tak to u nás asi s tím zlobením není tak
hrozné.

Vánoční zvyky a tradice jsme společně poznávali
během každodenních činností. Děti si ve třídách
nazdobily krásné vánoční stromky, a když zazvonil
zvoneček, našly pod stromkem plno dárků, které
jim udělaly velkou radost.

Co nás čeká v lednu :
Témata:
Paní Zima kraluje
Zimní radovánky
U krmítka
Moje tělo

Akce:
Screeningové vyšetření zraku
Divadlo: ,,Hrnečku, vař!“
Náš den

Přejeme všem krásný a úspěšný rok 2020
Dagmar Kuncová
vedoucí učitelka MŠ

Společenská kronika
V lednu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
2.1. Ladislav Maštalířský, Český Herálec 383, 86 let
13.1. Bohuslava Vodičková, Český Herálec 34, 81 let
16.1. Bohumil Teplý, Český Herálec 399, 65 let
19.1. Blažena Netolická, Český Herálec 38, 80 let

Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Myslivecký

ples

Myslivecký spolek Herálec pod Žákovou horou si Vás dovoluje pozvat na tradiční Myslivecký ples,
který se koná v sobotu dne 11. 1. 2020. Začátek: 19.30 hod. v KD Herálec.
Vstupné: 90,- + 30,- Kč, vstupenky je možno zakoupit od soboty 4. 1. 2020 u p. Vladimíra Gregora,
Herálec 430
- zvěřinový jídelníček, soutěž o ceny
Srdečně Vás zve Myslivecký spolek Herálec pod Žákovou horou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Miloši Kavalírovi za darování dřeva na stavbu nového kříže na Moravské Svratce.
Panu Miloši Gregorovi a Josefu Peňázovi za nařezání tohoto dřeva.
Jaromír Rada

PODĚKOVÁNÍ
Zahrádkáři Herálec děkují všem, kteří se podíleli na přípravě ,,Čtyři adventní neděle“. Zároveň děkují
účinkujícím a majitelům zvířat, kteří je ochotně zapůjčili do živého Betléma.
Zahrádkáři Herálec přejí občanům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku
2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za redakční radu: Renáta Gregorová
Vydává: Obec Herálec, Český Herálec 80, 59201
IČ: 00 294 306
Příspěvky do Zpravodaje: do 25. v měsíci
Vydáno: v Herálci 30. 12. 2019
Reg. zn.: MK ČR E 11290
Četnost: 12 x ročně
www.obecheralec.cz
Cena: 12 Kč

