Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 16/1-2020, konaného 15. 1. 2020 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: 11
Omluveni: David Gregor Dis., Ing. Tomáš Odvárka,
Ing. Petr Vrábel, Pavel Troníček
viz.„Prezenční listina“
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 15/12-2019
z 12. 12. 2019
2.2. Kontrola usnesení RO 13/12 2019
z 30. 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:
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž 0.
3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
měsíc 12/2019 ve výši 2.693,-Kč
Hlasování: Pro10, proti 0, zdrž 1
3.2. ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek
Římskokatolickou farností Herálec pod Žákovou
horou na rok 2020 ve výši 80.000 Kč dle žádosti.
Hlasování: Pro11, proti 0, zdrž 0
3.3. ZO schvaluje žádost o peněžní dar na konání
Staročeského masopustu 22. 2. 2020 ve výši 15.000
Kč dle žádosti. Hlasování: Pro10, proti 0, zdrž 1
4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje pronájem KD 18. 4. 2020 dle
žádosti – žadatel p. ZG, Č. Herálec 391, Cena za
pronájem bude dle platného ceníku.
Hlasování: Pro10, proti 0, zdrž 1
4.2. ZO schvaluje prodej pozemku dle žádosti ze
dne 13.5.2019 p. č. 1021/4 v kú. Český Herálec o
výměře 306 m2, kupující: SJM A a MS, Dolní 29/7,
59101 Ždár nad Sázavou za cenu 50 Kč/m2.
Hlasování: Pro11, proti 0, zdrž 0.

4.3. ZO schvaluje nákup stavebního pozemku p.č.
464/9, o výměře 1017 m², v k.ú. Český Herálec,
prodávající p. PH, Herálec 213 a paní KH, Dobrá
Voda čp.82 za cenu 180.586 Kč.
Hlasování: Pro11, proti 0, zdrž 0.
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Fond Vysočiny, program ,,Hospodaření v lesích
2019 II“, na realizaci projektu ,,obnova obecního
lesa v Herálci“ ve výši 31.800 Kč.
Hlasování: Pro10, proti 0, zdrž 0.
5.2. ZO schvaluje smlouvu o sdružených
dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí,
dodavatel E.ON Energie, a.s. IČ: 25733591.
Odběrné místo je Herálec na Moravě, p.č.509/14 –
vrt Brušovec. Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.3. ZO schvaluje smlouvu o podmínkách kopání
hrobů ne veřejném pohřebišti obce Herálec se
zhotovitelem: Petr Chyba, Dvorská 173/9, Ždár nad
Sázavou, IČ: 05323398.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž 0.
5.4. ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o
poradenství v oblasti požární ochrany a bezpečnosti
práce. Poradce: Jan Vařeka, Luční 321, Nové Město
na Moravě, IČ: 03065481.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž 0.
5.5. ZO bere na vědomí petici za změnu
rozpočtových daní (SMS ČR)
5.6. ZO bere na vědomí dopis pí. P.
5.7. ZO bere na vědomí plán konání zasedání RO a
ZO pro rok 2020.
5.8. ZO schvaluje prominutí nájmu za kadeřnictví
pí. O dle žádosti.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž 0.
5.9. ZO schvaluje darovací smlouvu s Krajem
Vysočina. Obec Herálec daruje Kraji Vysočina p.č.
530/2 o výměře 12 m2, 537/1 o výměře 1416 m2,
537/6 o výměře 1132 m2.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž 0.
5.10. ZO schvaluje darovací smlouvu s Krajem
Vysočina. Kraj Vysočina daruje Obci Herálec p.č.
525/6 o výměře 402 m2, 525/7 o výměře 54 m2,
552/8 o výměře 416 m2, 525/9 o výměře 44 m2,
525/10 o výměře 26 m2, 525/11 o výměře 79 m2,
525/12 o výměře 61 m2.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž 0.

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 12. 2. 2020 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.

Slovo starosty:
Dobrý den vážení spoluobčané,
Únor bílý – příroda sílí.
Ještě jsme si letos zimy moc neužili. Přeji si, aby nám to únor a březen vynahradily a zasypaly nás
velkou vrstvou sněhu. Ne snad proto, abychom měli více práce s údržbou silnic a chodníků, ale proto,
aby tající sníh poskytl stromům tolik potřebnou vláhu na boj s kůrovcem, který je i v letošním roce
čeká.
Dostaly se ke mně dva podněty, proč se v obci tolik sype a proč se nenechá pár kopečků dětem na
sáňkování, když se v takové míře nesypalo ani v minulosti. Pamatuji se, že když jsem byl malý, tak
skutečně MNV, dále pak obecní úřad, organizovaně nesypaly kopečky. Sypali je sami občané obce
popelem ze svých kotlů a my museli sáňkovat z přírodních návrší. Dále si pamatuji, že bylo v naší obci
polovina, možná méně automobilů než v současné době, které byly zaparkovány v garážích a vyjíždělo
se s nimi méně. Neexistovaly společnosti rozvážející svými dodávkami objednané zboží do
domácností apod. Doba se změnila, provoz se několikanásobně zvýšil a s tím se musí změnit i přístup
k zimní údržbě. Proto se minulý rok nakoupilo vozidlo Multicar a bude se více sypat. Budu rád, když
se obyvatelé obce ozvou s návrhem, jak vylepšit zimní údržbu a podněty, kde třeba něco zaměstnanci
obce pozapomněli apod.
Chci zdůraznit, že zdraví občanů a každá ušetřená zlámaná noha, nebo ruka, je pro mě důležitější, než
dětská zábava. Pro zajímavost za loňskou zimu došlo na území Herálce ke čtyřem poměrně vážným
zraněním.
Žádám tímto majitele automobilů, aby svoje miláčky parkovali mimo komunikace ve správě obce a
tím nám usnadnili zimní údržbu a zamezili tak případnému vzniku škod na nich.
Na majitele psů apeluji, aby si nezapomínali před procházkou strčit do kapsy pytlík a po svém
nejlepším příteli uklidili jeho výtvory.
Pracovníci obce likvidují v obecních lesích klest z prováděné těžby, starají se o zimní údržbu chodníků
a komunikací, opravu a údržbu obecní techniky před nastávající sezonou apod.
Co by nemuseli dělat, kdyby se k obecnímu majetku chovali lidé stejně jako ke svému, je likvidace
,,černé skládky“ v obecním lese. Je nepochopitelné, že se i v dnešní době mezi námi najdou tací, kteří
do lesa vyvezou domovní odpad, plastové a papírové obaly, pneumatiky, zbytky eternitu, nebo staré
elektrospotřebiče. Ve výsledku je to práce pro tři pracovníky obce na celý den. Pokud bude někdo při
této činnosti přistižen, bude nahlášen k řešení na Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou na odbor
životního prostředí.
Z čeho ještě nemám radost, ale doufám, že ji budu mít, je prostor za Nákupním střediskem. Rozhodli
jsme se ho revitalizovat. Vše začalo myšlenkou a postupným vykupováním pozemků od soukromých
vlastníků v roce 2019. Jsem rád, že byli všichni ochotni přistoupit na tuto myšlenku a víceméně s námi
spolupracovali. Děkuji. Dále následovalo vypracování projektové dokumentace, shromáždění
podkladů pro vydání stavebního povolení a souhlasů všech dotčených sousedů a institucí s naším
záměrem. Proto jsme mohli 13. 1. 2020 požádat Kraj Vysočina o dotaci na projekt „Úprava veřejného
prostranství - obec Herálec, místní komunikace, včetně terénních úprav.“ Veškerou agendu spojenou

s výkupem pozemků, souhlasy sousedů, vydáním stavebního povolení a podáním žádosti o dotaci jsme
zpracovali spolu s předsedkyní výboru pro rozvoj obce paní Ing. Vráblovou a místostarostou panem
Ing. Teplým, za což jim velice děkuji. Pokud budeme úspěšní a dostaneme dotaci, vymění se za
Nákupním střediskem stávající zpevněné povrchy za nové, i s plochou pod sběrnými nádobami.
Vznikne nová zelená plocha včetně výsadby a celý prostor by se měl „učesat“. Celé investiční akci
bude předcházet zrevidování, případně opravy, nebo výměny inženýrských sítí v majetku obce, nebo
vodovodních družstev pod tímto prostorem.
Od Nového roku je obec povinna zařídit sběr upotřebeného potravinářského oleje. Toto zajišťujeme už
několik roků sběrným místem v herálecké školní kuchyni. V lednu jsme pořídili další sběrnou nádobu,
která je umístěna ve sběrném hnízdě vedle České školy. Prosím, abyste tuto službu využívali. Tím se
velice uleví naší kanalizační síti a přispějete ke zlepšení životního prostředí. Na obě sběrná místa
(rampa u školní kuchyně, nebo nová sběrná zelená nádoba) ukládejte prosím pouze upotřebené
potravinářské oleje v dobře uzavřených plastových obalech.
Nejen prací živ je člověk, a proto Vás srdečně zvu na jubilejní 30. ročník plesu obecního
zastupitelstva, kde na Vás čeká opravdu velice bohatá tombola, kouzelník, tradičně kvalitní kapela
a dobré jídlo. Ples se koná 8. února od 19:00 hodin.
Váš starosta

Kulturní komise připravuje na I. pololetí 2020 :
- 8. 3. 2020 neděle v 17.00 hod. - tradiční setkání žen při příležitosti MDŽ v KD (program a
občerstvení připraveno)
- 11. 4. 2020 sobota od 13.00 hod. - tradiční sběr odpadků "Čistá Vysočina"
- 18. 4. 2020 sobota - muzikálová komedie "Jeptišky" Divadlo na Fidlovačce Praha (předprodej lístků
od března 2020)
- 8. 5. 2020 pátek - tradiční "Výšlap k chatě Eleonorka"
- 16. 5. 2020 sobota - divadelní představení "Dědeček aneb musíme tam všichni" - divadelní soubor
DU:HA Hlinsko
- 26. 6. 2020 pátek - "Dětský den" na hřišti
Za kulturní komisi Renáta Gregorová

Zprávy ze školy
16. 2.
27. 2.

Dětský karneval v KD Herálec, od 14h
Kulturní minimum Lazy Goat ve Žďáru nad Sázavou – pro 5. roč.

Divadélko pro školy
V pondělí 20. ledna navštívilo naši školu Divadélko pro školy z Hradce Králové, které sehrálo
v naší škole už mnoho divadelních představení, která se žákům vždy moc líbila. Jedná se o komorní
divadlo, které klade důraz na kontakt s divákem, zábavnou formou nabízí divákům úryvky ze slavných
divadelních her, ukazuje různorodost divadelních žánrů, snaží se žákům přiblížit vývoj divadla.
Žáci 1. stupně zhlédli Pohádku ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů. Na úvod se seznámili
s pohádkovou postavičkou vodníka a poté už se rozehrál příběh tvrdohlavého vodníka a mlynáře, kteří
si vzájemně prováděli různé neplechy, ale jak už to v pohádkách bývá, vše mělo dobrý konec.
Na žáky 2. stupně čekalo představení Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo
největšího dramatika. Střípky ze života tohoto renesančního dramatika byly doplněny hranými
ukázkami ze slavných her. Zazněly scény z jeho známých děl – Richard III., Marná lásky snaha,
Romeo a Julie, ale Shakespeare byl představen také jako básník a autor sonetů. Celý pořad doplňuje
výuku literární výchovy, žáci se zábavnou formou seznámili se životem a dílem Williama Shakespeara
a jeho přínosem pro světové divadlo.
Mgr. Blanka Junková

Vzpomínka na předvánoční Londýn 2019
V předvánočním čase si 40 žáků druhého stupně naší
herálecké školy nastoupilo do autobusu směr hlavní město
Anglie – Londýn. Po dlouhé a namáhavé cestě, která trvala
bezmála 20 hodin, jsme s velikým nadšením dorazili do cíle.
Londýn nás přivítal slunečním počasím, které nám vydrželo
po celou dobu pobytu.
Stihli jsme vše, co jsme
si naplánovali vidět,
navštívit i zažít a že
toho nebylo zrovna
málo.
První den jsme začali
procházku
po
Greenwichském parku,
překročili
nultý
poledník,
obdivovali
nejrychlejší loď 19.
století Cutty Sark a po řece Temži jsme dopluli až k bráně
Toweru. V Toweru jsme prošli všechny věže i zákoutí, kde jsme
se dozvěděli více o středověkém Londýně. Nezapomněli jsme
obdivovat královskou klenotnici, ani si vyfotografovat pověstné
krkavce hlídající štěstí Spojeného království. Následně jsme historii vyměnili za moderní mrakodrapy,
které jsme zhlédli v City – finančním centru Londýna. Ještě před západem slunce jsme téměř všichni
zvládli vystoupat 530 schodů v Katedrále sv. Pavla, odkud se nám naskytla úchvatná panoramata na
celé město. Se setměním
jsme přešli přes řeku na jižní
břeh, prošli jsme kolem
repliky Shakespearova divadla
Globe a adventních trhů a
jako poslední atrakcí prvního
dne jsme navštívili jeden
z hlavních symbolů Londýna
– Tower Bridge. Kdo byl
odvážný, prošel se i po
proskleném chodníku ve
výšce 42 metrů nad řekou.
Následující den byl trochu

méně
hektický
a
více
relaxační. Zavítali jsme do
oblasti zvané Kensington.
Dopoledne jsme se rozdělili
na tři skupiny podle zájmu a
prozkoumali
jedny
z nejznámějších
muzeí
v Londýně: Victoria a Albert
muzeum,
Přírodovědné
muzeum nebo Technické
muzeum. V čase oběda jsme
zase všichni společně pokračovali směrem ke Kensingtonskému
paláci, kde jsme se dozvěděli více o královně Viktorii a období, ve
kterém panovala. Po prohlídce jsme zamířili k vánoční atrakci zvané
Winter Wonderland, která stála na druhé straně Hyde Parku, a tak nás
některé velice bolely nožičky.

Třetí a poslední den byl
opět nabitý poznáváním a zážitky. Den
jsme odstartovali ve
Westminsterském opatství – místo, kde se
konají korunovace a
královské svatby a je taktéž místem
odpočinku
mnoha
známých osobností (Isaac Newton,
královna Alžbeta
I.,
královna Marie skotská a další). Mohli
korunovační trůn, na kterém jsou
jsme
také
vidět
monarchové korunováni
již od 13. století. Po takto vyčerpávající
historické prohlídce jsme
zamířili na jižní stranu břehu a nastoupili
do kapsle 5. největšího
ruského kola na světě vysokého 135
metrů. Projížďka trvala
30 minut a opět díky dobré viditelnosti
jsme mohli obdivovat
krásy tohoto největšího evropského
města. Po poledni jsme
zavítali do Podmořského světa plného
nejrůznějších mořských
savců, ryb,
korálů, korýšů i žahavců.
V odpoledních hodinách jsme se přemístili podél vládních budov na
Trafalgarské náměstí, kde jsme
zhodnotili,
že
vánoční
stromeček na Staromáku je
daleko krásnější. Také jsme měli
více času na nákupy suvenýrů a
dobrot, ať už to bylo na
Leicester Square, nebo na tržnici
zvané Covent Garden.
V průběhu
pobytu jsme byli po malých
rodinách, které nám připravily
žáci možnost vyzkoušet si své
Byla to i skvělá příležitost
bydlení s tím naším. Spousta
malými pokoji a chladnější
byly velmi přátelské a ochotné
jsme si o to dokázali říct ☺.

našeho

třídenního
skupinkách ubytováni v hostitelských
teplé večeře a v jejichž průběhu měli
dosavadní znalosti anglického jazyka.
porovnat si trochu britský životní styl a
z nás byla překvapená zimou v pokojích,
sprchou. Ale na druhou stranu rodiny
nám v čemkoli pomoci – teda pokud

Na závěr bych chtěla poděkovat
vedení školy, že jsme tento výlet
zrealizovali. Další díky patří
cestovní kanceláři ProTravel, která se o
nás po celou dobu pobytu skvěle
starala a přizpůsobila se našim
podmínkám. Stejně tak děkuji pánům řidičům, kteří nás v pořádku odvezli i přivezli. A v neposlední
řadě chci touto cestou poděkovat všem rodičům a zúčastněným žákům za dobrou společnou
komunikaci a nadšení, se kterým se tento poznávací zájezd uskutečnil.
Mgr. Gabriela Buchtová
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
Sněhu je plné nebe,
Pořád ještě dost zebe.
I ten havran nadává a krákorá,
Ať už je konec února.
V LEDNU nám zima tolik nepřála a tak jsme si ji přivolali přímo k nám do školky -Sněhuláčkový den jak jsme si tento den pojmenovali, jsme si užili v plné parádě. Vyráběli jsme si své malé sněhuláčky,
dozvěděli jsme se něco o historii sněhuláků a taky jak se takový sněhulák staví, ale třeba i také o
největších sněhulácích v Česku i ve světě. A protože milujeme sněhuláka Olafa, vydali jsme se s ním
do pohádky vstříc dobrodružství s jeho kamarádkami Annou a Elsou. Nakonec si každá třída vyrobila i
svého velikého sněhuláka, který nám ale nikdy neroztaje, a to je bezva, ne? No a co bylo nejvíc super?
Všechny děti i paní učitelky byly ten den oblečení jako sněhuláci!
Když napadl sníh, stavěli jsme i sněhuláky venku a dováděli jsme ve sněhových závějích. Celý měsíc
jsme si povídali i o nástrahách zimy, zimních sportech, o tom co dělají a kde hledají zvířátka potravu
přes zimu a v našem novém krmítku jsme pozorovali naše ptáčky a učili se jejich jména.
Co nás čeká v únoru:
•
Témata :
Karneval
Naše tělo
Naše zdraví
•

Akce:
Dětský karneval v KD
Divadlo: ,,O princezně Solimánské“
Náš den: Karneval v MŠ
Marie Teplá
učitelka MŠ

Křesťanské okénko
Tříkrálová sbírka slaví v roce
2020 kulaté 20. výročí
Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky
je Charita Česká republika. První ročník sbírky
proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi.
Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové
tradice první dobrovolníci v oblecích králů
a koledovali pro potřebné. O rok později se již
koledovalo na mnoha místech republiky
a postupem času se Tříkrálová sbírka stala
největší charitativní sbírkou v Česku.

Za dvacet let se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost,
a především ukazuje sílu lidské solidarity.
Desetitisíce koledníků a dárců tak společně dělají náš svět lepším. Díky vybraným finančním
prostředkům pomáháme spolu s vámi těm, kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme.
Jak se vykoledované peníze rozdělí a využijí?
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65% vybraných prostředků se vrací
charitám, které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké diecézní projekty, 10% na rozvojové projekty
v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5% jsou
zákonné režie sbírky.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
- podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2019
- nevyléčitelně nemocné podporou Domácí hospicové péče –
vybavení ambulance paliativní medicíny, zvýšení dostupnosti služby
zakoupením automobilu, hrazení části provozních nákladů služby
- seniory – nákup vhodného služebního automobilu,
upraveného na přepravu obědů uživatelům služby
- osoby s mentálním a kombinovaným postižením –
příspěvek na závěsný systém pro přesun imobilních uživatelů
denního stacionáře Nesa, příspěvek na svoz uživatelů do a ze
stacionářů Rosa a Nesa
- osoby s duševním onemocněním – finanční příspěvek na
rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9
- osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním – zvýšením dostupnosti
Charitní ošetřovatelské službu nákupem služebních vozů pro zdravotní sestry, poskytující službu
v domácnosti pacientů

- osoby v nouzi – příspěvek na nákup základních materiálních potřeb pro řešení nouzové
situace
- dobrovolnické centrum Kambala – hrazení části provozních nákladů

Tříkrálová sbírka
v číslech

2020

Herálec

Charita

a Kocanda

Žďár nad Sázavou

40 026 Kč

3 782 121 Kč

Brněnská diecéze

Celkem

27 266 846 Kč

125 407 789 Kč

88,2 % - 26.1.

95,6 % - 26.1.

2019

36 446 Kč

3 576 429 Kč

28 213 047 Kč

122 301 607 Kč

2018

36 312 Kč

3 313 085 Kč

26 171 636 Kč

116 305 402 Kč

2017

30 001 Kč

3 058 807 Kč

23 733 313 Kč

102 743 159 Kč

Popel a postní doba
Na počátku postní doby církev světí popel. Popelem jsou pak věřící označováni ve znamení
kříže se slovy: "Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš", nebo: "Obraťte se a věřte evangeliu".
Kříž a popel - život a smrt.
Kříž a popel. Obojí je při obřadech na počátku postní doby důležité. Popel je znamením smrti. Kříž
pak znamením záchrany a života. Život i smrt. Obojí ukazuje na podstatu našeho lidského života.
Smrt - první jistota života
"Prach jsi a v prach se obrátíš" (Gn 3,19) - to je první jistota našeho života. Již od svého narození jsme
doslova umírající lidé. Máme nákazu smrti v sobě - a není tak důležité, jakým jménem bude jednou
označena. Bude to smrt. To připomíná prach popele v obřadu na počátku postní doby.
Smrt ale není poslední jistotou
Popel ale přijímáme ve znamení kříže! Naše smrt je sice jistotou, ale ne poslední. Právě na kříži zlomil
Kristus moc smrti. My proto můžeme plně přijmout a pochopit, co znamená, že jsme vykoupeni: smrt
Kristova nám umožnila, abychom nezůstali omezeni smrtí, ale prošli jí jako velikonoční branou do
plnější dimenze své existence, kterou nazýváme životem věčným.
Kristus je mocnější než smrt
Rozumíte té radostné zvěsti? Často slyšíme o někom z našich známých - a svírá se nám při tom srdce:
"Ten už je hotov; ten už nosí smrt v sobě". A jednou toto bude vyřčeno i nad námi. Vzpomeneme-li si
pak ale na znamení popelce, můžeme se uklidnit a říci si: "Nevadí. Vždyť od křtu v sobě nosím smrt
i život: život, který je silnější, než smrt těla, kříž, který je mocnější, než popel a Krista, který je
mocnější než smrt."
A čtyřicet dnů po popelci je přeci neděle zmrtvýchvstání !
(Zpracováno podle Ladislava Simajchla, z textů na www.fatym.com)
(zdroj: www.trikralovasbirka.cz, zdar.charita.cz, www.pastorace.cz)

Křesťanská literatura v obecní knihovně
Milí přátelé,
po dohodě s místní knihovnou jsme se rozhodli obohatit nabídku knih křesťanskou literaturou. Četba
dobré knihy – světské i duchovní - je dobře uložený čas a patřil vždy k základní formaci člověka
a kultivaci srdce. Dovolte mi, abych Vás pravidelně seznamoval s nabídkou knih, které již od února
naleznete v obecní knihovně v Herálci:
Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. je dnes známou osobností - přednosta Ústavu etiky na
3. lékařské fakultě Karlovy univerzity a předseda akademického senátu, katolický kněz, přírodovědec,
autor mnoha úspěšných knižních titulů... V naší knihovně najdeme několik jeho knih, např.: Místo, na
němž stojíš, je posvátná země. Je to kniha, která před námi otevře v každé kapitole naléhavé otázky
a bude nás naléhavě ponoukat abychom nehledali laciné odpovědi…
Na pana biskupa Jaroslava Škarvadu opravdu rád vzpomínám, měl jsem ho rád jako člověka
i jako kněze – proto jsem zařadil jeho knihu: Svedl jsi mě, Hospodine.
O Neratově, dříve pohraničním zapadákově v Orlických horách, dnes živé komunitě a poutním
místě, které povstalo z rozvalin a kde se dějí podivuhodné věci vypráví farář Josef Suchár. Kniha se
jmenuje Zázrak v Neratově.
Kdo vyrůstal s Malým princem, rád se k němu vrací i v dospělosti. Kniha Marie de Saint
Exupéry – hvězda Malého prince dává nahlédnout do života autora vzpomínkami jeho milující
matky.
A ještě jeden tip: kniha Borise Simona Hadráři z Emauz u nás vyšla nějakým nedopatřením
již v totalitě. Sáhl jsem po ní v době, kdy jsem hltal Seetona, Foglara a jiné chlapecké hity – ale
nelitoval jsem. Příjemné chvíle s knihou!
P. Vladimír Vojtěch Záleský

Středa 19. 2. 2020 ,,Pleteme deky pro potřebné“ od 20.00 hod.
v zasedačce Herálec č. 98.
www.mojeduha.cz
Máte doma zbytky vln, nevíte co s nimi? Přijďte, přineste vlnu, jehlice a budeme plést deky pro
potřebné. Je to zároveň i výzva pro ty, které se chtějí naučit plést nebo háčkovat. Podrobné instrukce
na místě.
Renáta Gregorová a Dominika Hromádková

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

Pokračování příště…..

CZP

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.
Se sídlem: Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, pracoviště: Žďár nad Sázavou
Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, Telefon/FAX: 566 625 703,
e-mail:czp.zdar@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
Centrum pro zdravotně postižené posílá aktuální data o poskytování služeb našich
bezplatných poraden pro rok 2020

Psychologická poradna pro dospělé a Pedagogicko-psychologická poradna pro dětí
Mgr. Luboš Novotný
Termíny konzultací:
30. ledna 2020
červenec 2020 dle objednání
6. února 2020
srpen 2020 dle objednání
26. března 2020
24. září 2020
2. dubna 2020
8. října 2020
28. května 2020
26. listopadu 2020
4. června 2020
3. prosince 2020
PROVOZNÍ DOBA: 9:00 – 17:00 hodin
Informace o kontaktu dostanete na Centru pro zdravotně postižené Žďár nad Sáz.
Právní poradna - termíny:
13. ledna 2020
13. července 2020
10. února 2020
10. srpna 2020
9. března 2020
7. září 2020
6. dubna 2020
12. října 2020
9. listopadu 2020
11. května 2020
8. června 2020
14. prosince 2020
PROVOZNÍ DOBA: 10:00 – 12:00 hodin
Informace a objednání do právní poradny zajistíme na našem Centru.
Služby obou poraden jsou pro klienty CZP poskytovány ZDARMA.

Zprávy z hasičské zbrojnice

JSDH HERÁLEC v roce 2019
„ VLASTI KU PROSPĚCHU, BLIŽNÍMU KU POMOCI “
Vážení a milý spoluobčané,
rok 2019 je úspěšně za námi a zbývá ho zhodnotit z našeho pohledu, proto mi dovolte Vás seznámit
s činností naší jednotky v roce 2019, který byl bohatý jak na zásahovou činnost, tak i na volnočasové a
sportovní aktivity.
Jednotka SDH obce Herálec je zařazena do kategorie JPO III/1 s časem výjezdu do 10 minut. Pro
rok 2019 bylo v zásahové jednotce zařazeno celkem 24 hasičů.
Složení zásahové jednotky bylo ke konci roku následující:
1 velitel jednotky,
10 hasičů,
2 zástupci velitele jednotky,
1 technik strojní služby
4 velitelů družstev,
1 technik technické, chemické a ochrany
9 řidičů,(strojníků)
obyvatelstva.

Vidíte, že počet nesedí a to proto, že jednotlivé funkce se prolínají a každý člen jich má více.
Jednotka se školila poslední pátek v měsíci v rozsahu 40 hod. dle nařízení GŘ HZS ČR. Probíhalo
také školení na stanici HZS ve Žďáru nad Sázavou a to velitelé 8 hod., strojníci 16 hod a nositelé
dýchací techniky 16 hod.
Dále řidiči byli proškoleni v „Autoškole Vysočina” v rozsahu 8 hodin.
U všech členů jednotky proběhly referenční zkoušky na řízení a přepravu osob automobilem Ford
Tranzit - školící Dušan Lipka v rozsahu 8 hodin.
V rámci odborné a fyzické přípravy se členové JSDH připravovali na soutěže v požárním sportu
a TFA ( z ang. překladu „Nejtvrdší hasič přežije“).
Každé tři měsíce probíhal technický a fyzický výcvik s dýchacím přístrojem a věcnými prostředky
ve výbavě jednotky.
Činnost jednotky byla prověřena při prověřovacím cvičení s námětem evakuace a vyhledávání osob
při požáru v kulturním domě v Herálci.
A nyní něco k zásahové činnosti. Jednotka vyjela v roce 2019 s technikou celkem ve 43
případech. Co do skladby zásahů, bylo 6 požárů ( 2x les, 2x nízká budova, 1x dopravní prostředky,
1x polní porost ), 36 technických zásahů ( 19x nebezpečí – tlakování kanalizace, vyproštění
nákladního vozidla, zavěšené stromy, dohašení ohnisek po požáru, odstranění sněhových převisů,
pytlování při povodni, stržení mostku při povodni, úklid komunikace, 11x odstranění překážek, 5x
odstranění hmyzu, 1x náhrada nefunkčního zařízení), 1x prověřovací cvičení.
Celková doba strávená v zásahu byla 61 hodin. Průměrně vyjelo k zásahu 6 hasičů ( odpracováno
348 hodin ).
Samozřejmě tak vysoký počet zásahů klade patřičné nároky na techniku a zázemí JSDH Herálec.
Byla zakoupena nová technika z rozpočtu obce, dotací kraje Vysočina a MVČR, viz. seznam.
10x
6x
6x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

zásahových holin FIREMAN
hadice C
hadice D
zásahové rukavice HOLÍK JOSEPHINE
pracovní polokošile
elektrocentrálu HONDA ECF 7000
motorovou pilu HUSQVARNA XP 372
přilbu DRÄGER HPS 7000 s integrovanou svítilnou
termokameru DRÄGER UCF 6000
multiplynový detektor GAS ALERT MICRO CLIP X3
elektrické kalové čerpadlo SIGMA 65 KDFU 130
resuscitační figurínu BRAYDEN
zdravotnický batoh
60 m statické lano 11 mm

Členové jednotky odpracovali při údržbě výzbroje, výstroje a techniky cca 250 hodin a při údržbě
a úklidu zbrojnice odpracovali cca 150 hodin.
Na závěr chceme poděkovat všem příznivcům sboru a vedení obce Herálec za podporu.
Ujišťuji Vás milí spoluobčané, že se na nás můžete obrátit 24 hodin denně, 365 dní v roce a vždy se
Vám budeme snažit pomoci, jak nejlépe budeme umět.
Přejeme Vám úspěšný rok 2020.
velitel jednotky Jakub Bezchleba

SPORT
Muži
Druhý lednový týden začala našim borcům tvrdá zimní příprava na odvetné jarní boje. Připravovat se
budou již v klasickém modelu, kdy budou střídat tréninky v místní tělocvičně s polykáním kilometrů
v rámci venkovních výběhů. Na přelomu ledna a února zároveň absolvují již tradiční soustředění
v nedalekých Daňkovicích. Samozřejmě to nebude pouze o nabírání fyzické připravenosti, pilovat se
bude i herní stránka, v plánu jsou následující střetnutí:
-

23. 2. od 12:00 s dorostem ZR, umělá tráva ZR
1. 3. Rozhovice, umělá tráva Chotěboř (čas v jednání, účastník 1. B třídy Pardubického kraje)
15. 3. od 14:00 Chotěboř B, umělá tráva Chotěboř

Kádr trenéra Cacha zatím nehlásí žádné změny, na případném doplnění se pracuje, tak uvidíme, zda se
podaří někoho přivést. Do přípravy již však naskočil uzdravený Forchtsam, pomalu se zotavuje
i Žejdlík, u kterého však nad jarem visí otazník, stejně jako u dalších hráčů, co nám nebyli k dispozici
na podzim.
Vše vyladit se pokusíme na konec března, doufáme, že Vám přineseme o mnoho více radosti, než
tomu bylo v první polovině. Ale nesoustředíme se pouze na fotbal, první víkend v březnu totiž půjdou
kopačky, chrániče, dresy i míče stranou a na řadu přijdou košile, saka a kravaty!

TJ Sokol Herálec Vás srdečně zve na
11. Sportovní ples
konaný dne 7. 3. 2020 v KD Herálec!

Vstupujeme do druhé dekády pořádání této společenské události, proto jsme se rozhodli hned
k několika změnám! O těch budete postupně informováni na sociální síti Facebook spravovanou
fotbalisty, ale vše podstatné se dozvíte i v příštím čísle Zpravodaje, jehož součástí bude oficiální plakát
akce! Těšit se můžete jako vždy na bohatou tombolu, originální vystoupení, skvělý výběr jídla i pití
a neméně dobrý hudební doprovod, který se představí v Herálci vůbec poprvé! Proto neváhejte,
zakroužkujte si v kalendáři první březnovou sobotu a dorazte si to s námi užít! Předprodej vstupenek
bude zahájen již od 24. 2. na OÚ v Herálci!

TJ Sokol Herálec hledá SPRÁVCE HŘIŠTĚ!
Zájemci se mohou hlásit u pana Martina Ptaszeka (tel. 606 615 959)
Nástup – začátek března (dle domluvy)

Společenská kronika
V únoru oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
1.2. Marie Kuncová, Herálec 302, 83 let
7.2. Božena Slámová, Herálec 228, 94 let
7.2. Milada Dítětová, Kocanda 321, 80 let
8.2. Jiřina Nadrchalová, Český Herálec 392, 84 let
14.2. Karel Otava, Český Herálec 164, 80 let
17.2. Zdenka Zástěrová, Český Herálec 351, 80 let
23.2. Vlastimil Bezchleba, Herálec 289, 80 let
27.2. Josef Kakač, Český Herálec 162, 65 let
28.2. Marie Vašulínová, Herálec 226, 60 let

Blahopřejeme a do dalších let života přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Inzerce:
Stavební práce
Sháním zaměstnance pro práci v Novém Městě na Moravě a okolí se
Gregor Luboš
živnostenským oprávněním. Nástup březen – duben 2020.
Herálec 157
Tel.721306346
email.gregorlubo@seznam.cz

Středisko živočišné výroby Herálec přijme pracovníky na pozici
- ošetřovatel hospodářských zvířat – traktorista - opravář střediska
Požadavky
řidičský průkaz T, vyučen v oboru – není podmínkou, spolehlivost, zodpovědnost
Kontakt a bližší info: Ing. Ivona Holánková tel. 602 459 962
Nabídky možno zasílat na adresu:
AGRO-Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín,
nebo na email: ivona.holankova@agro-merin.cz
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