Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 17/2-2020, konaného 12. 2. 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: 13, v 17:51 hod. přišel
Ing. Bohumil Dostál
Omluveni: Zdeněk Gregor
viz.„Prezenční listina“
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 16/1-2020
z 15. 1. 2020
2.2. Kontrola usnesení RO 14/1 2020
z 29. 1. 2020
3. Hospodaření obce
4. Pozemkové záležitosti
5. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
6. Diskuse – různé
7. Závěr

3.2. ZO schvaluje Rozpočtové opatření
č.1-2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0 (chybí:
Ing. B. Dostál).
3.3. ZO schvaluje žádost Obce Herálec o
přezkoumání hospodaření v roce 2020
Krajským úřadem Kraje Vysočina.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0 (chybí:
Ing. B. Dostál).
3.4. ZO schvaluje darovací smlouvu
Zahrádkářům Herálec ve výši 12 000 Kč
na
dopravu na Flora Olomouc.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 4 Ing. K.
Štoll, P. Teplý, J. Bezchleba, M. Dítě
(chybí: Ing.B. Dostál).
3.5. ZO schvaluje příspěvek na provoz školy
na měsíc leden ve výši 300.000 Kč.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0 (chybí:
Ing. B.Dostál).

1.

4. Pozemkové záležitosti

Záznam jednání:

4.1. ZO schvaluje pronájem KD 7. 3. 2020 dle
žádosti – žadatel TJ Sokol Herálec. Cena
za pronájem bude dle platného ceníku.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0 (chybí:
Ing.|B. Dostál).
4.2. ZO schvaluje žádost o bezplatný
pronájem zasedací místnosti v budově
bývalé České školy v srpnu 2020 – akce
Rodáci Herálce.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0 (chybí:
Ing. |B. Dostál).

1.1. Zasedání zahájil a řídil místostarosta:
Matěj Trávníček
1.2. Jmenování zapisovatele: Bc. Marketa
Pospíšilová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Hana
Štollová, Petr Vrábel
1.4. Místostarosta Matěj Trávníček upozornil
přítomné zastupitele a občany, že je ze
zasedání zastupitelstva pořizován
zvukový záznam.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0 (chybí:
Ing. Dostál).
2.1. Kontrola usnesení ZO č. 16/1-2020
z 15. 1. 2020
2.2. Kontrola usnesení RO č. 14/1 2020
z 29. 1. 2020

5. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje smlouvu o Výpůjčce
nádob na zajištění sběru a svozu
bioodpadů – použitých potravinářských
olejů - AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., IČ: 49356089.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0 (chybí:
Ing. B. Dostál).
5.2. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu za
účelem částečného hrazení provozních

3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty
za měsíc 1/2020 ve výši 3.804,-Kč
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0 (chybí:
Ing. B. Dostál).
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nákladů spojených s poskytováním
terénní pečovatelské služby občanům
obce v roce 2019 a 2020 s Obcí Křižánky,
IČ: 00531677 ve výši 50.000 Kč.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0 (chybí:
Ing. B. Dostál).
5.3. ZO bere na vědomí oznámení o obnově
katastrálního operátu v intravilánu obce
Herálec.
5.4. ZO bere na vědomí konání Her bez
hranic v roce 2020. Zajistí kulturní
komise. Termín 5. 9. 2020.
5.5. ZO bere na vědomí záznam z jednání
v terénu k akci ,, Svratka, km 164,038166,580- PBPPO Herálec“ ze dne
16.1.2020 v obci Herálec.
5.6. ZO schvaluje připojení se k mezinárodní
kampani ,,Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 2
H. Štollová, Ing. K. Teplá (chybí: Ing. B.
Dostál).
5.7. ZO bere na vědomí žádost o zavedení
veřejného osvětlení k bytovým domům
Herálec čp. 463 a 464.
5.8. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
JSDH Herálec za 1-12/2019.

5.9. ZO bere na vědomí vyúčtování
Heráleckých maškar za rok 2019.
5.10. ZO bere na vědomí vyúčtování TJ
Sokol
Herálec za rok 2019.
5.11. ZO schvaluje 5 členou výběrovou
komisi pro výběr nejvhodnějšího
dodavatele dopravního automobilu
s požárním přívěsem nákladním pro
JSDH Herálec ve složení:
Ing. Ilona Vráblová, Jakub Bezchleba,
Matěj Trávníček, Miroslav Dítě, Petr
Vrábel.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0
5.12. ZO schvaluje vykopání a přivedení el.
přípojky na p.č. 442/5 v kú. Český
Herálec dle projektu sítí ,,Familie II“
podle Ing. Pohanky na vlastní náklady
Obce Herálec.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0
5.13. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
z Ministerstva financi ČR na stavební
úpravy Základní školy a Mateřské školy
Herálec.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0

Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce Herálec proběhne 11. 3. 2020 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.

Dobrý den, vážení spoluobčané,
únor je za námi, jaro se blíží a zima nikde. Uvidíme, jestli nás ještě překvapí a ukáže se její síla.
Na začátku chci poděkovat všem návštěvníkům obecního plesu. Veliký ohlas sklidil pan kouzelník,
proto pro Vás na příští rok už teď připravujeme jiné překvapení. Děkuji také všem zastupitelům
obce, kteří se aktivně zapojili do příprav plesu. Veliké poděkování patří sponzorům, kteří nám
poskytli ceny do soutěže o ceny.
Na Kocandu byly nainstalovány informativní měřiče rychlosti. Bylo tak učiněno na základě žádosti
obyvatel, po provedeném zkušebním měření skutečného provozu, ze kterého máme vypracovanou
statistiku počtu a rychlosti vozidel s ohledem na jejich velikost i chování na Kocandě. Ze studie
mimo jiné vyplývá, že počet vozidel překračující povolenou rychlost je 49,5 % ze všech
projíždějících. Studie je zveřejněna na internetových stránkách obce. Instalace informativních
měřičů rychlosti je bohužel jediná možnost, kterou mají v současnosti obecní samosprávy k
dispozici pro zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů v uzavřené obci.
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V sobotu 29. 2. bude proveden druhý zimní svoz Bioodpadu. Během března budeme jednat s firmou
Ave a.s. a Vás informovat o termínech pravidelného svozu bioodpadu a směsného komunálního
odpadu.
Rada obce na svém zasedání 26. 2. rozhodla o snížení ceny nahodilé těžby (vývraty, zlomy,
kůrovec) v obecním lese na 100 Kč/m3 bez DPH na stojato. Kdo má o tuto samovýrobu zájem
obraťte se na odborného lesního hospodáře pana Vránu na tel: 724 249 297. Rada obce také snížila
cenu za 1m3 palivového dřeva v délce 1m včetně dopravy po Herálci na 650 Kč bez DPH za 1m3.
Zájemcům toto dřevo připraví a dovezou obecní zaměstnanci. Zájemci o palivové dřevo se můžou
hlásit na obecním úřadě.
Na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad
Sázavou č.j. 00-3/2020-714-2 bude dne 6. 4. 2020 v obci zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov. Tato „digitalizace“ bude
realizována v intravilánu obce a nemá žádnou souvislost s prováděnými ,,Komplexními
pozemkovými úpravami“ prováděnými v extravilánu obce. Vlastníci nemovitostí budou ke
zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden
předem.
V současnosti doslova celou zeměkoulí hýbe epidemie koronaviru. V současné chvíli nebylo vedení
obce ze strany státu kontaktováno s žádnou informací ohledně případných preventivních opatření.
Užijte si pomalu nastupující jaro a mějte se krásně.
Váš starosta

XXX. reprezentační ples Zastupitelstva obce Herálec.
Zastupitelstvo obce Herálec mnohokrát děkuje všem účastníkům a
spoluorganizátorům XXX. plesu. Velice nás všechny těší tak hojná účast, které jsme
v sobotu 8. 2. 2020 mohli být svědky, stejně jako obrovský zájem o připravenou
tombolu, o čemž svědčí fakt, že lístky byly vyprodány během hodiny.
S ohledem na velký zájem o účast na obecním plese jsme se rozhodli, že v příštím
roce již zavedeme předprodej místenek, o kterém se do této chvíle neuvažovalo, kvůli
malému zájmu.
Pevně věříme, že v roce 2021 se nám již podaří odstranit veškeré nedostatky, se
kterými jste se během tohoto večera mohli setkat a že si znovu užijeme zábavný
večer s našimi přáteli.
Foto na stránkách www.obecheralec.cz
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Kulturní program na březen 2020:
8. 3. 2020 v 17.00 hod. – setkání žen při příležitosti Mezinárodního dne žen v KD

15. 3. 2020 v 17.00 hod. – neděle – v rámci ukončení jarních prázdnin promítání kina pro děti
v KD – Angry Birds 2
Ve středu 19. 2. 2020 proběhlo „Pletení dek pro potřebné,“ kterého se zúčastnily čtyři ženy.
Potom jsme slyšeli otázky typu: Pletly jste? My bychom taky přišly, ale nevěděly jsme…….
Určitě v tomto pokračujeme a pro ty, které by chtěly plést nebo háčkovat uvádím následovné:
1/ můžete plést nebo háčkovat doma a přinést buď jen pár čtverců
NÁVOD NA PLETENÍ
ČTVEREC
Vlna by měla být silnější. Tenkou vlnu použijte dvojitě. Upleťte z ní čtverec o straně asi 23 cm, tj.
asi 40 ok. Barvy můžete různě kombinovat podle toho, kolik a jakých zbytků vlny máte. DEKA
Pokud si troufáte, můžete z nich zháčkovat a obháčkovat deku o velikosti 6×8 čtverců. Pozor!
Čtverce skládejte střídavě tak, aby byly upletené řady svisle i vodorovně kolmo na sebe.
2/ můžete přinést vlnu, které se chcete zbavit a nevíte, kam jí dát
3/ můžete přijít na další pletení a tam se domluvit o dalším postupu, přinést čtverce
Středa 25. 3. 2020 od 19.00 hod. v zasedačce OÚ.
Obracet se můžete na : Renáta Gregorová, tel.723 672 436
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Zahrádkáři z Herálce připravují na 25. dubna 2020 zájezd na výstavu jarní Flora Olomouc. Zájemci
se mohou hlásit na tel. č. 604 370 478 p. Myška František, nebo na tel. č. 739 108 852 p. Havlík
Jaromír. Výstava je prodejní, nejnovější výpěstky rostlin, květin a stromků lze levně zakoupit.
Občerstvení i zábava na výstavě je perfektní. Pro zájemce, kteří se přihlásí do konce března bude
zajištěno vstupné se slevou.
Za zahrádkáře Fr. Myška
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky

Pokračování příště…
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Zprávy ze školy
5. 3.

Výcvikový kurz plavání - 3. a 4. ročník + MŠ - zahájení

5. 3.

Kulturní minimum „Malý princ“ ve Žďáru nad Sázavou – 9. ročník

5. 3.
Školení první pomoci pro 8. ročník 1. část
9. 3. – 13. 3. Jarní prázdniny
17. 3.

Hudební program „Šel tudy, měl dudy“ pro 1. stupeň + MŠ

17. 3.

Školení první pomoci pro 8. ročník 2. část

19. 3.

„Ukázkové vaření od firmy LA Food, menu Gold“ ve školní jídelně

21.3.

Světový den poezie – Strom básní

30. 3.

Integrovaný záchranný systém – přednáška pro 8. ročník

Pojďme hledat řešení přímou cestou!!!
V poslední době se nám po Herálci rozmnožila spousta nepravdivých informací o naší škole. Je
těžké se takovýmto pomluvám, které se šíří mezi občany, bránit. Apeluji proto, aby rodič, občan,
který má podezření, že něco není v pořádku, přišel osobně za třídním učitelem, nebo vedením
školy, aby se situace vyřešila ke spokojenosti obou stran. Uvědomte si prosím, že svými
pomluvami a nepodloženými zprávami poškozujete profesní život zaměstnanců naší školy a dobré
jméno školy, která je přece součástí Vaší obce.
Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka školy
Dětský maškarní bál
V neděli 16. února jsme se společně sešli v kulturním domě na dětském maškarním bále. Jak je již
tradicí, připravili ho žáci 9. ročníku. Karneval začal průvodem masek a potom už parket patřil všem
maskám – princeznám, broučkům a beruškám, objevily se také víly, vodníci a jiné pohádkové
postavy. Porota měla opět plné ruce práce, aby dokázala vybrat ty nejhezčí masky, které na konci
karnevalu dostaly odměnu. Taneční dovádění střídaly soutěže, ve kterých si děti mohly vyzkoušet
svoji zručnost nebo trpělivost. Rádi bychom poděkovali všem, kteří svými dárky přispěli do
tomboly, náš dík patří i panu Gregorovi, který našim tanečníkům pouštěl hezké písničky.
V neposlední řadě patří poděkování i všem zaměstnancům školy, kteří pomáhali s organizací a
samozřejmě i žákům 9. ročníku, kteří věnovali přípravě karnevalu hodně času. A jak vidí karneval
právě oni? „Už několik týdnů před karnevalem jsme začali vymýšlet hry a masky. Než karneval
začal, tak jsme byli všichni nervózní a nejistí. Když ale zazněly první tóny písničky, tréma z nás
spadla a vše běželo jako po drátku. Ani jsme se nenadáli a už tu byl konec. Na to, že nás bylo týden
před karnevalem ve škole málo, tak si myslím, že se nám karneval podařil. Doufám, že se všichni
bavili a užili si pěkné odpoledne.“
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Mgr. Blanka Junková
Světový den poezie
Den 21. března je nejen prvním jarním dnem, ale od roku 1999 také Světovým dnem poezie, který
byl vyhlášený mezinárodní organizací UNESCO. Tento den se slaví po celém světě, a to různými
způsoby. Například v některých kavárnách či restauracích můžete v daný den zaplatit vlastní
stvořenou básní, dále se pořádají večery s přednesem poezie, anebo se po městech, parcích a
stromech nacházejí cedulky s básněmi, které si můžete přečíst popřípadě vzít s sebou domů.
Hlavními záměry Světového dne poezie je zlepšování výuky poezie, podpora psaní a vydávání
poezie, ale také její čtení a přednes. Vždyť poezie jako taková je krásným a „svoucím“ druhem
literatury plným rýmů, symbolů, rytmu, neotřelých slovních spojení a přirovnání, která dokáží
vyvolat silný zážitek, cit či představu a to i malým počtem veršů. Poezie nás dokáže rozesmát,
zamyslet se, vcítit se i rozesmutnit.
A proto pro všechny tyto i další důvody jsme se rozhodli šířit tento druh umění dál a připravit pro
naši obec projekt Strom básní. Žáci prvního i druhého stupně s pomocí svých učitelů vyberou
básně, které přepíší na kartičky, zalaminují je a pomocí stužek je přiváží 21. března na ovocné
stromy před Základní a mateřskou školou Herálec. Každý kolemjdoucí si tak bude moci zpestřit
svůj den přečtením jedné či více básní, anebo hledat mezi nimi báseň, která ho nejvíce osloví a
kterou si vezme s sebou domů a použije ji třeba jako záložku do knížky, neboť březen je zároveň i
měsícem knihy. Kartičky budou barevně oddělené a to podle doporučeného věku čtenáře. Červené
kartičky budou věnované básním pro ty nejmenší do 10 let. Pro věkovou skupinu 11 až 16 let budou
kartičky označeny modrou barvou a pro starší a dospělé budou básně prezentovány na bílé barvě.
Bystrý čtenář si jistě povšimnul, že barvy odpovídají české trikolóře a to má samozřejmě jistý
důvod. Básně budou vybrány pouze od českých autorů, ať již od těch známých, až po méně známé a
současné. Jen si teď zkuste podtrhnout jména, která Vám něco říkají: Jaroslav Vrchlický, Karel
Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, Josef Václav Sládek, Karel Sabina, Jiří Orten, Bohuslav
Reynek, Karel Havlíček, Jan Zahradníček, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Jakub Deml, Antonín
Sova, František Gellner, Jiří Karásek ze Lvovic, Ivan Blatný, Jiří Žáček, Daniela Fischerová,
František Halas, Ivan Martin Jirous, Václav Hrabě, Jan Skácel, Ester Stará,
A je jich mnohem víc. Myslím, že český člověk má být na co pyšný a čím se chlubit ve světě
poezie.
Doufáme, že tato akce Vám přinese radost a potěšení alespoň z malé chvilky strávené nad básní.
Mgr. Gabriela Buchtová
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Dětský přednes poezie a prózy na ZŠ Herálec
Již po třetí se žáci ZŠ Herálec mohli zúčastnit školního kola v recitační soutěži, která je prvním
stupínkem v rámci 49. ročníku Celostátní přehlídky dětských recitátorů organizovanou Národním a
informačním poradenským střediskem pro kulturu.
Každý žák si tak mohl vybrat text, ať už z oblasti poezie nebo prózy, který se zpaměti naučil a dne
13. února 2020 před porotou a ostatními účastníky i návštěvníky z řad rodičů přednesl. Žáci
základních škol jsou rozděleni do pěti kategorií podle věku, kdy starší žáci od šesté třídy si musí
připravit texty dva. Během přednesu se hodnotí přirozenost projevu, správné frázování, artikulace,
intonace, práce s hlasem, ale i to, zda je žák schopen přenést hlavní myšlenky textu na posluchače a
tím dokázat, že obsahu rozumí. Přednes je umělecká disciplína, a tak je těžké rozhodovat o tom, kdo
je první, druhý nebo třetí. Důležité je především to, že se děti chtějí zúčastnit, čtou a hledají svůj
text a zároveň se poperou se svojí trémou a zdokonalují si tak své přednesové dovednosti.
V každé kategorii mohou postoupit přímo dva žáci do oblastního kola, popřípadě mohou být
součástí širšího výběru. To znamená, že se pak čeká, jestli je pořadatel vyššího kola zahrne do
programu nebo ne. Přestože se naše školní kolo odehrálo v období chřipek a snížil se nám tak počet
soutěžících oproti předchozím ročníkům, strávili jsme společně příjemné odpoledne a porota poslala
do oblastního kola tyto žáky:
0. Kategorie – bez doporučení na postup
1. kategorie přímý postup - Rozálie Brázdová a Rebeka Zábranská
2. kategorie přímý postup – Lucie Dítětová, Milan Cempírek, širší výběr – Eliška Svobodová
3. kategorie přímý postup – Kateřina Kašíková, Josef Vomáčka
4. kategorie – bez doporučení na postup

Tito výše zmínění žáci tak odjeli 24. února do Žďáru nad Sázavou, kde nás na zdejší základní
umělecké škole reprezentovali se vší ctí na oblastním kole. O tom i vypovídají další výsledky, kdy
se žákyním Rebece Zábranské s textem od Jiřího Slívy – Mrně, a žákyni Kateřině Kašíkové
s textem z Deníku Anne Frankové podařilo přímo postoupit do okresního kola. O další úspěch se
poprala i Lucie Dítětová s textem od amerického autora Shella Silversteina s textem Monika, co
chtěla poníka, která se dostala do širšího výběru a budeme jí tak držet palce, aby byla vybrána
organizátory i do dalšího kola.
Okresní kolo se bude konat 24.3.2020 od 9:00 do 15:00 opět ve Žďáře nad Sázavou v sále Základní
umělecké školy Františka Drdly. Srdečně je zvána i veřejnost.
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
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Zprávy ze školky
Do jara březen zavítal,
a každý z nás jej přivítal,
sluníčko teplem potěší,
když zima už nás netěší.
Díky tomu, že spousta dětí byla nemocná, jsme v únoru
většinu času trávili společně v jedné třídě. Když to šlo, vyrazili
jsme ven, ale ani počasí, stejně jako zdraví, nám moc nepřálo.
Povídali jsme si o tom, jak chránit své zdraví a jak o sebe
pečovat, z čeho doma maminka vaří, co k tomu potřebuje, co
nakupuje, ale také jsme si povídali o tradičním masopustu a
karnevale, ke kterému neodmyslitelně patří i hudba - hudební
nástroje.
V polovině února (16.2.) jsme se těšili z kreativních a nápaditých masek na tradičním karnevale, a i
když jsme se báli, že kvůli chřipce nebude účast valná, opak byl pravdou.
Jak tu již bylo zmíněno, měsíc únor byl pro nás hlavně ve znamení vysoké absence dětí. Proto
DŮRAZNĚ APELUJEME NA RODIČE! Přehodnocujte včas zdravotní stav Vašeho dítěte a
nedávejte ho do školky! Dítě nemusí mít horečku nebo zvýšenou teplotu, aby bylo nemocné. Jen u
rýmy je doporučená inkubační doba 3 dny!
Časté nachlazení vede ke snížení imunitního systému a dalším závažnějším onemocněním, a to
nejen u dětí ale také u pedagogů! Je velmi důležité striktně dodržovat inkubační dobu, a tak zabránit
dalšímu přenášení viru mezi dětmi! DBEJTE NA ZDRAVÍ SVÝCH DĚTÍ A BUĎTE
OHLEDUPLNÍ KE SVÉMU OKOLÍ! Děkujeme!
Co nás bude čekat tento měsíc březen?
2.3. Hudební pořad „W. A. Mozart“
3.3. Divadýlko „Jarní kočička“
5.3. „Naše první plavání“- zahájení plaveckého výcviku
pro předškoláky a pak vždy každý čtvrtek mimo prázdnin
9.3.-13.3. Jarní prázdniny
17.3. Hudební pořad pro starší děti (modrá třída) a děti ze ZŠ „Nástroje se představují“
„NÁŠ DEN“
A o čem si tento měsíc budeme povídat?
Z pohádky do pohádky
Kde žijeme? -Vesmír, -Naše planeta,
-Naše zem, -Naše obec
Marie Teplá
učitelka MŠ
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Křesťanské okénko
Čím je ve společnosti méně naděje,
tím víc je zapotřebí našeho svědectví.
Vynikne touha po „dni spásy“, po záchraně!
Ukazovat směr, odkud záchrana přijde,
ať je mým úkolem v nastávající době postní.
(KT 8/2020)

Pobožnosti Křížové cesty se konají v kostele sv. Kateřiny v Herálci
vždy v neděli v 17 hod.
Opravená křížová cesta
Milí občané,
rád bych Vás informoval, že v průběhu letošního a loňského roku proběhlo restaurování obrazů
křížové cesty v našem farním kostele sv. Kateřiny. Obrazy jsou malované na plátně a ačkoliv je
autor neznámý, jedná se o velmi vyspělé a krásné dílo doznívajícího lidového baroka. Použití barev,
pojetí celého pašijového dramatu, včetně výrazu tváří je nesmírně citlivé a pokorné. Také
restaurátorka, akademická malířka Eva Kolmanová, která obrazy opravovala, ocenila kvalitu této
práce.
Podobně jako u oltářního obrazu sv. Kateřiny byly i zde nalezeny dvě vrstvy barev, zjevně došlo k
přemalbě obrazů, pravděpodobně na začátku 19. století. Zatímco u oltářního obrazu bylo
rozhodnuto navrátit se k původní malbě, obrazy křížové cesty zůstanou v podobě v jaké je známe.
Cena za restaurování všech 14 obrazů byla 150.000,- Kč.
Děkuji všem dárcům, kteří na tuto práci přispěli a děkuji také Obci Herálec za podporu. Poděkování
patří také našim heráleckým dětem, které po dobu opravy nahradily obrazy svými vlastními
výkresy. Za odměnu budou tyto obrazy dětské křížové cesty zdobit v letošní poutní sezóně ambity
Zelené hory.
Křesťanská literatura v obecní knihovně
Tentokrát bych chtěl doporučit knihu, kterou považuji za jednu z nejlepších duchovních textů.
Autora známe především díky jeho knize Letopisy Narnie. C. S. Lewis byl ve svém mládí spíše
nevěřícím člověkem, i když formálně patřil k irské anglikánské církvi. Později jej však velmi
ovlivnil známý spisovatel G. K. Chesterton a jeho přátelství s Tolkienem jej přivedlo ke konverzi.
Kniha K jádru křesťanství vznikla za 2. světové války. Během náletů na Londýn lidé trávili
mnoho času v krytech a žili často sužování strachem a nejistotou. Na vlnách BBC připravoval C.S.
Lewis krátká zamyšlení, která dodávala lidem naději a vnitřní pokoj. Jeho kapitoly byly natolik
zásadní, že si lidé vyžádali po válce jejich knižní vydání. Lewis má velký dar pojmenovat pravdu
mistrně, vždy s přesností i lehkostí.
V knihovně najdeme ještě jeden titul tohoto britského spisovatele – Bůh na lavici obžalovaných.
P. Vladimír Vojtěch Záleský
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Poděkování!
Místní organizace KDÚ-ČSL v Herálci chce poděkovat touto cestou všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podíleli na letošním maškarním plesu. Všem, kdo přispěli do bohaté tomboly,
pořadatelsky nebo organizačně se podíleli na jeho zdaru a maškarnímu průvodu za krásné zahájení
vlastního plesu.
Budeme se rádi i nadále podílet na zachování této krásné tradice u nás v Herálci!
Za výbor – Antonín Trávníček st.

Sport:
MUŽI
Muži absolvovali soustředění v Daňkovicích, jak již bylo uvedeno v minulém čísle. Všichni hráči,
kteří se zúčastnili, si prodloužený víkend pochvalovali. Trénovalo se naplno, hlavně se nabíraly
kilometry a všichni zúčastnění k tréninkům přistupovali poctivě. V rámci zpestření jsme odehráli na
UT ve Žďáru přípravné utkání s Miřeticemi, které bylo pro nás zároveň i první po zimní přestávce. I
když šlo, dá se říci, o první setkání s míčem na hřišti, neprezentovali jsme se vůbec špatným
dojmem. Po ranním výběhu jsme i tak soupeře fyzicky předčili a potvrdili roli favorita. Inkasovali
jsme z penaltového puntíku a přímáku, jinak jsme soupeře do výraznějších šancí nepustili. Naopak
svěřenci trenéra Cacha ještě několik šancí spálili, konečné skóre bylo 6:2. Prosadili se Kovář,
Ptaszek, 2x Bureš, Černý a Hloušek, o jehož angažování máme zájem, jak se však celá situace
vyvine,
to
se
teprve
uvidí.
Dle předběžného rozpisu bychom měli první jarní kolo odehrát 22.3. od 15:00 na domácí půdě proti
vítězi podzimní části z Počítek. Počasí tomu zatím venku vcelku nahrává, takže je velká
pravděpodobnost, že tomu tak skutečně bude! Proto prosíme všechny fanoušky, aby si hned od
úvodního kola našli cestu na hřiště a podpořili nás v tuhém boji o setrvání ve druhé nejvyšší krajské
soutěži! Věříme, že společnými silami opět proměníme domácí hřiště v nedobytnou tvrz a i díky
Vašim hlasivkám bude soupeři od první minuty hořet tráva pod nohama! Kompletní rozpis bude
přílohou dubnového čísla Zpravodaje!

11. Sportovní ples
Srdečně zveme všechny příznivce na 11. Sportovní ples, který se bude konat již 7.3. v KD Herálec!
Jak jsme slíbili, máme pro Vás několik překvapení. Tím prvním bude vystoupení, kdy Vás pobaví
borci, kteří zvedli ze židle i Jara Slávika s Martou Jandovou! Čekají nás extrémní triky na kolech,
při kterých bude znít potlesk celým sálem, pokud najdete dostatek odvahy, třeba se budete moci této
jedinečné show zúčastnit i Vy! A o kom že je řeč? O finalistech soutěže Československo má
talent, mistrech ČR, světa i Evropy – BIKE O’clock!
Druhým zcela novým účastníkem bude hudební doprovod, vůbec poprvé se o zábavu po celý
večer bude starat kapela BlueBand a věřte, že to bude jízda! Určitě si dejte záležet na výběru obuvi,
protože tahle partička Vás nenechá sedět ani chvilku a zaručeně protančíte střevíce! České i světové
hity, šlágry minulých let a samozřejmě si na své přijdou i milovníci klasických tanců!
Již tradičně se můžete těšit na bohatou soutěž o ceny, hlavní cenou bude poukaz v hodnotě
10 000 Kč do cestovní kanceláře Čedok, kde si budete moci vybrat zájezd dle své vlastní „chutě“.
Změny máme připravené i na čepu, kde bude naražen Bernard 11°, stejně tak v kuchyni, kam se
vrací po odmlce hovězí gulášek, novinkami budou kuřecí špíz se zeleninovým salátem a pečivem a
zejména pro dámy máme připraveno carpaccio z červené řepy s kozím sýrem! Milovníky něčeho
ostřejšího jistě opět nadchne pestrý výběr destilátů ve sklípku!
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Společenská kronika:
V březnu oslaví své jubileum tito naši spoluobčané:
12.3. Věra Havlíková, Herálec 231, 70 let
16.3. Marie Odvárková, Herálec 273, 90 let
25.3. Marta Odvárková, Herálec 275, 55 let
26.3. Miroslava Gregorová, Český Herálec 391, 70 let
29.3. Josef Major, Český Herálec 99, 84 let

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

15

Vydává: Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01; IČ: 00 294 306; vydáno: v Herálci 28. 2. 2020; četnost: 12 x ročně;
za redakční radu: Renáta Gregorová; příspěvky do Zpravodaje: do 25. dne v měsíci; reg. zn.: MK ČR E 11290;
cena: 12 Kč; www.obecheralec.cz

16

