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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 18/3-2020, konaného 11. 3. 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: 15, v 17:16 hod.
přišel p. Troníček, v 17.17 hod. přišel p.
Gregor David DiS., v 17.24 hod. přišel Ing.
Bohumil Dostál
V 19.24 hod. odchod Ing. Kristýna Teplá
Omluveni:
viz.„Prezenční listina“

Starosta Zdeněk Gregor informoval o
činnosti rady obce. Zastupitelé vzali na
vědomí.
3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty
za měsíc 2/2020 ve výši 2.086,-Kč
Hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrž: 0 (chybí:
Ing Dostál)
3.2. ZO schvaluje prominutí smluvní pokuty
panu p. H a p. Ž, vycházející z kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení předkupního práva ze
dne 29. 12. 2017.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 0
3.6. ZO schvaluje žádost o sponzoring
jednodenní
kulturní
akce
s názvem
„VeDaFest“ ve výši 5.000,-- Kč.
Hlasování: Pro:0, proti:12, zdrž:3.
Bod 3.6. - návrh nebyl přijat.
3.7. ZO schvaluje žádost č.j. 232/2020 o
sponzorský dar na dvoudenní hudební
festival „HROŠENÍ NA ŘECE“.
Hlasování: Pro:0, proti: 14, zdrž: 1
Bod 3.7. – návrh nebyl přijat.
3.8. ZO bere na vědomí možnost zažádat
v rámci 122. Dotační výzvy MŽP o dotaci
na pořízení kompostérů pro obyvatele a
nabídku vstupní analýzy k zjištění stavu
odpadového
hospodářství
definování
možného potenciálu spolupráce.
3.9. ZO schvaluje žádost č.j. 243/2020 p. D
o prominutí poplatku za stočné z důvodu
absence kanalizační sítě.
Hlasování: Pro:15, proti:0, zdrž: 0
3.11. ZO schvaluje investiční záměr na akci
„Herálec, půdní vestavba v ZŠ – odborné
učebny“.
Hlasování: Pro:15, proti:0, zdrž: 0

Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 17/2-2020 z 12.
2. 2020
2.2. Kontrola usnesení RO 15/2 2020
z 26.2.2020
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:
Anna
Havlíková
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Miroslav
Dítě, Ing. Karel Štoll
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil
přítomné zastupitele a občany, že je ze
zasedání zastupitelstva pořizován zvukový
záznam.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 0
2.1. Kontrola usnesení ZO č. 17/2 2020
z 12.2. 2020
2.2. Kontrola usnesení RO č. 15/2 2020
z 26.2. 2020

4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje pronájem KD dne 17. 3.
2020 dle žádosti – žadatel Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR. Cena za
pronájem bude 100,-- Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro:15, proti:0, zdrž: 0
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4.2. ZO schvaluje žádost o bezplatný
pronájem zasedací místnosti v budově
bývalé České školy dne 25.4.2020 – akce
Setkání seniorů okrsku Svratka.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 1
4.3. ZO schvaluje na základě žádosti č.j.
102/2020 p. S prodej pozemku a zveřejnění
záměru prodeje pozemku p.č. 622 v k.ú.
Herálec na Moravě o výměře 240 m2.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 4
4.4. ZO schvaluje na základě žádosti č.j.
245/2020 p. JB prodej parcely a zveřejnění
záměru prodeje stavební parcely p.č. 464/9
v k.ú. Český Herálec o výměře 1017 m2 za
cenu 339,-- Kč/m2 včetně DPH.
Hlasování: Pro:15, proti:0, zdrž: 0

s výběrem firmy Ing. Alois Matýsek –
UNIPROJEKT a pověřuje starostu zadáním
zakázky a podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro:15, proti:0, zdrž: 0
5.4. ZO schvaluje poptávku na technický
dozor investora a koordinátora BOZP na
akci Novostavba chodníku a opěrné zdi
kolem silnice II/350 s výběrem firmy
Stavební servis Studeny s.r.o. Žďár nad
Sázavou a pověřuje starostu podpisem
příkazní smlouvy č. SSS/03/20 dle návrhu
této smlouvy, doplněnou o odpovědnost za
vady a smluvní pokuty dle představeného
návrhu Ing. L.Teplého.
Hlasování: Pro:15, proti:0, zdrž: 0
5.5. ZO schvaluje žádost č.j. 246/2020 p.
Minářové o pomoc s bydlením pro 3 osoby
v domě č.p. 221 Herálec.
Hlasování: Pro:0, proti: 13, zdrž: 2
5.6. ZO bere na vědomí zapojení se do
akce Čistá Vysočina dne 11. 4. 2020.
5.7. ZO schvaluje protokol o jednání
hodnotící komise veřejné zakázky „Herálec
– Dopravní automobil s požárním přívěsem
nákladním“ s výběrem firmy Auto Trutnov
s.r.o. a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy dle návrhu této smlouvy.
Hlasování: Pro:15, proti:0, zdrž: 0
6.2. ZO schvaluje instalaci 2 měřičů
rychlosti, a to ve směru od Hlinska v lokalitě
Familie a ve směru od Svratky v lokalitě
Chaloupky.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 1

5. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje smlouvu ID ZZ02764 o
poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací
platbu za poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu) - na Pečovatelskou
službu - Kraj Vysočina, IČ: 70890749.
Hlasování: Pro:15, proti:0, zdrž: 0
5.2. ZO schvaluje smlouvu č.
1030054514/002 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 28085400 za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000 Kč.
Hlasování: Pro:15, proti:0, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje poptávku na vypracování
hlukové studie budovy č.p. 91 Herálec

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 13. 5. 2020
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy. Termín bude upřesněn v květnovém
Zpravodaji.
Úřední hodiny na Obecním úřadě Herálec
V souvislosti s vládním nařízením jsou úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě Herálec
pouze:
Pondělí 9 – 12 hod.
Středa 13.30 – 16.30 hod.
Dětské středisko Herálec
V Herálci se na dětském středisku až do odvolání neordinuje.
Pacienta s akutními obtížemi ošetří ve Svratce po předchozím telefonickém objednání na tel.
č. 566 662 536, nebo 602 511 715.
Provoz MŠ Herálec
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Mateřská škola Herálec je od úterý 17.3.2020 po dohodě zřizovatele a ředitelství ZŠ a MŠ
Herálec UZAVŘENA až do odvolání.
Sňatečné obřady
Na základě vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR od 12.3.2020 po dobu 30 dnů, platí
zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném
obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky. Pokud
dojde ke snížení počtu osob na těchto akcích, platí zákaz automaticky i pro sňatečné obřady, pokud
by příslušné mimořádné opatření nestanovilo jinak.
Upozornění zubní ambulance
Vzhledem k nouzovému stavu v ČR a neobdržení účinných ochranných pomůcek na doporučení
Lékařské komory se až do odvolání NEORDINUJE! Akutní neodkladné bolesti ošetří:
LSPP Pardubice – Kyjevská 44, tel. 466 015 207, od 17 do 21 hod. a Úrazová nemocnice Brno
Zábrdovice – Ponávka, tel. 545 538 421, od 18 hod.
Sběrný dvůr uzavřen
Sběrný dvůr v Herálci je s účinností od 17.3.2020 až do odvolání UZAVŘEN!!!
Odvoz odpadu
Svoz bioodpadu začne 9. 4. 2020 a poté každý čtvrtek bude probíhat svoz BIO. Svoz SKO bude
probíhat od 1.4. každý lichý týden, tudíž první svoz v měsíci dubnu proběhne 9. 4. 2020
Sdělení Obecního úřadu Herálec
Obecní úřad Herálec na základě usnesení vlády doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po
dobu trvání nouzového stavu mimo své domovy, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za
účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Dále obecní úřad nabízí zajištění pomoci při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů
potravin a léků. Více informací pouze telefonicky na obecním úřadě a u starosty obce.
Pošta Herálec
Pošta Herálec bude až do odvolání otevřena pouze od 8.00 do 13.00 hod.
Informace pro zájemce na muzikál Jeptišky - 18. 4. 2020 Praha:
Zájezd na tento termín je zrušen. Náhradní termín nám Divadlo na Fidlovačce poskytne po
ukončení karantény a znovuobnovení pořádání akcí.
,,Čistá Vysočina 2020"
Z rozhodnutí Kraje Vysočina zrušen letošní ročník "Čistá Vysočina", který byl v naši obci
plánován na sobotu 11. 4. 2020.
Prodej dřeva z obecního lesa
• Probírky lesních porostů ve věku do 40 let budou zadávány OLH p. Vránou (tf:
724 249 297). Samovýroba bude na vlastní náklady a nebezpečí. Cena zdarma.
• Nahodilá těžba kulatiny 100 Kč/metr kubický bez DPH formou samovýroby.
Samovýroba bude na vlastní náklady a nebezpečí.
• Palivové dřevo 500 Kč/metr prostorový nařezaný na délku 1m včetně dopravy po Herálci
bez DPH.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky na OÚ – tel. 566 663 115.
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Slovo starosty:
Dobrý den, vážení spoluobčané.
Všechny vás srdečně zdravím. Zdraví je v dnešní složité době koronavirové pandemie to, co si
máme všichni co nejlépe hlídat. Před měsícem jsem psal, že nebylo vedení obce ze strany státu
kontaktováno s žádnou informací ohledně případných preventivních opatření. To se rapidně
změnilo a v posledních týdnech jsme zasypáváni omezeními, zákazy a doporučeními. Smutným
faktem pro vedení obcí zůstává to, že všichni víme večer z Televizních novin, jak se jednotlivá
nařízení mění, ale nám na obce se tyto informace dostávají se zpožděním, někdy i jednoho dne.
Proto nejsme schopni např. ráno vyhlásit změnu otevírací doby pro seniory, protože musíme čekat
na oficiální oznámení úřadu vlády, Ministerstva zdravotnictví a Kraje Vysočina, která přicházejí
až po době, ve které už nařízení platí.
Ocitáme se ve složité době a uvidíme, co nám přinese. Zcela určitě se najdou pozitiva, jako
viditelné čištění přírody v důsledku omezení dopravy, solidarita, s jakou si mezi sebou dokážeme
pomoci, nebo odzkoušení starého přísloví „V nouzi poznáš přítele“. Negativní záležitosti ve formě
určitého omezení osobních svobod a nošení ochranných pomůcek se dají vydržet, horší je
onemocnění Covid 19 související s epidemií, nebo úmrtí.
Někteří lidé nastalou situaci přirovnávají k válce, ale toto není válka, nikdo po nás nechce,
abychom šli bojovat. Máme „pouze“ dělat to, co po nás stát chce, tedy neshromažďovat se,
zbytečně necestovat, chránit si dýchací cesty rouškou nebo respirátorem a především přísně
dodržovat hygienické zásady. Proto jsme vám ve třech rozvozech poskytli ochranné roušky a
desinfekci a snažíme se vás informovat o dění.
I nadále platí na základě usnesení vlády ČR doporučení osobám starším 70-ti let nevycházet po
dobu trvání nouzového stavu mimo své domovy s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za
účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Těmto spoluobčanům (a v případě potřeby
komukoliv z vás) nabízíme zajištění pomoci při zvládání základních životních potřeb, včetně
nákupů potravin a léků, nebo odvoz a doprovod k lékařům.
Vaše objednávky na nákup potravin a léků vyřizujte pouze telefonicky na obecním úřadě na
tel. čísle 566 663 115. Zajištění odvozu a doprovodu k lékaři objednávejte u mě na tel. čísle
602 596 115.
Nestyďte se nám zavolat, vše rádi zařídíme!!!!!!
Pokud by se situace v obci rapidně zhoršila, co se týče zabezpečení dovozů potravin, léků a odvozu
občanů k lékaři, přijímáme zájemce z řad dobrovolníků, kteří se můžou registrovat na výše
uvedených telefonních kontaktech.
Jelikož nám starostům, jako představitelům místních samospráv, není schopen Úřad Krajské
hygienické stanice sdělit počet lidí v obci, kteří mají být v karanténě, apeluji na ně i na jejich
blízké, aby se chovali dle jejích pravidel. Děkuji moc. Podle dostupných zdrojů není v naší obci
k datu 30. 3. 2020 žádný pozitivní případ nákazy koronavirem. Statistika se aktuálně doplňuje dle
laboratorních výsledků analýz odebraných vzorků.
Předseda vlády poděkoval všem, kteří se snaží s pandemií bojovat, především zdravotníkům,
policistům a složkám integrovaného záchranného systému. I já děkuji výše jmenovaným a
přidávám obrovské poděkování všem ženám, které spojily své úsilí a dokázaly pro většinu z nás
ušít roušky. Byly to zaměstnankyně herálecké Anity i jednotlivé šikulky, které nám na obec roušky

5

donesly. Děkuji !!!!!! Poděkování patří i vedení Anity za poskytnutí prostor a zázemí pro šití a
hasičům za pomoc při distribuci roušek spolu s dezinfekcí.
Co je třeba vyzdvihnout jsou všechny herálecké prodejny. Jejich obsluha se nám snaží zajistit
dostatečný sortiment i navzdory těžkostem, které tato doba přináší a jsou v první linii. Děkuji !!!
I přes těžké období ve kterém se nacházíme, jde život v obci dál. Zaměstnanci obecního
úřadu dělají pořádek v obecních lesích, opravují poškozené oplocenky a připravují paseky na
výsadbu nového porostu. V tomto týdnu budou mít tyto práce hotové a vrhnou se na jarní úklid,
se kterým nám pomůžou nové pracovní síly placené úřadem práce v rámci dotačního programu
VPP.
Od 16. března máme novou zaměstnankyni paní Rybenskou. Náplní její práce je starost o obecní
zeleň. Do této doby prořezala stromky na obecních pozemcích a nyní sází na „pupku“ vedle
sběrných surovin okrasné keře. Budu velice rád za náměty, jak pomocí zeleně Herálec zhezčit.
Začali jsme s budováním veřejného osvětlení kolem obecních sportovišť, kde vznikne celkem 11
nových světel, čímž osvětlíme především spodní ulici v lokalitě za školou. Tuto investiční akci
jsme rozdělili na dodávku materiálu a montážních prací, které nám na základě výběrového řízení
dodává soukromá firma a na zemní a výkopové práce, které si děláme svými zaměstnanci a svojí
technikou sami, čímž oproti původnímu rozpočtu ušetříme více než 100 000 Kč.
Firma Linhart se nám po zimě vrátila a pustila se do dokončení atletického oválu. Už v těchto
dnech se začínají pěkně rýsovat kontury výsledného díla. Jsem přesvědčený, že se nám podaří
vybudovat moc pěkné prostředí pro sport nejen školních dětí.
Na měsíc květen připravujeme celoplošnou deratizaci obce. O dalším postupu vás budu informovat
v příštím zpravodaji.
Tento měsíc začne výstavba chodníku a opěrné zdi kolem silnice II/350 od Tlustých k odbočce ke
kostelu. S těmito pracemi nám vzniknou určitá dočasná omezení ve formě řízení dopravy semafory
a s tím spojené kolony automobilů. Prosím vás o trpělivost.
Do konce března měla být dokončena výměna vodoměrů napojených na obecní vodovod.
Realizační firmě zbývá k dokončení řádově několik instalací. Vzhledem k vyhlášení nouzového
stavu a omezení pohybu osob jsem dokončení výměny vodoměrů pozastavil.
Mnozí z vás se stejně jako já těšili na Velikonoce. Pravděpodobně budou ty letošní vypadat úplně
jinak, než jak jsme byli zvyklí. I přesto přeji jejich pěkné a klidné prožití.
Doufám, že společně tuto těžkou dobu zvládneme s heslem:
MOJE rouška chrání TEBE a TVOJE rouška chrání MĚ.
Váš starosta
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně
informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a
šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:
-

Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.
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-

-

-

-

-

-

Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte.
Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.
Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.
Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.
Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního
onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení
u všech osob.
Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které
pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto
pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení
roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým
mytím rukou.
Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu
rukou!
Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné, aby
každý člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé bez klinických
příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory, ale
chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem, například látkovými rouškami
pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory,
existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.
WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené
pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a
ochranu očí.
WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného, nebo vyššího
standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít
do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo zákroky jako
jsou tracheální intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace
atd.)
Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek, lékařskou
roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se
pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek
může mít za následek jejich nedostatek.

Roušky pro vás
Akutní nedostatek zdravotnických pomůcek nebyl lhostejný ani místním švadlenkám, které se
dobrovolně rozhodly zasednout k šicím strojům a pustit se do práce. V krátkém čase se jim
univerzální bavlněnou rouškou podařilo vybavit nejenom místní občany, ale také obyvatele
okolních obcí, pracovníky firem, Domovy seniorů, oddělení nemocnic atd. Celkem bylo rozdáno
cca 9 000 ks roušek.
Velké poděkování patří majitelům závodu, kteří projekt svých zaměstnanců podpořili a poskytli
švadlenkám výrobní prostory.
Vaší pomoci si vážíme a děkujeme za ni!
Hana Štollová, zastupitelka
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Nebojte se!
Moc Kristova kříže
a vzkříšení je větší
než veškeré zlo,
z něhož by člověk
mohl
a musel mít strach.
(Jan Pavel II.)

Náš kostel v Herálci je otevřený 1 hodinu 2x týdně
- v úterý od 17 do 18 hod.
- v neděli od 11 do 12 hod.
Lidé mohou přijít na kratičkou modlitbu během své vycházky. Všechny kliky kostela se
pravidelně dezinfikují.
Prosím, nikdy nechoďte ve skupinách a vždy s rouškou. Starší a dlouhodobě nemocné lidi
prosím, aby zůstali doma.

ON LINE přenos ze žďárské baziliky:
- vždy v neděli v 9:00. Budeme i zpívat, takže před devátou hodinou již můžete ve svých
domovech být ve střehu a připravit sobě i svým dětem kancionály. Připomínám adresu farního
kanálu na Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg.
Kdyby se náhodou během bohoslužby spojení přerušilo, pak najdete asi po hodině záznam celé
mše svaté uložený na stejné adrese.
Děkuji Tomášovi Miškovskému, Petrovi Michálkovi a Vítkovi Dobrovolnému za technickou
podporu.
Dětem při ohláškách položím soutěžní otázku, včetně pravidel soutěže !

Mše svaté nejsou veřejné. Najděte si na stránkách mši svatou dle vhodného
času:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prehled-online-vysilanych-bohosluzeb
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Denně ve 20 hod je společný růženec „na dálku“ za odvrácení pandemie.
Ať Pán žehná Vám i Vašim rodinám a blízkým.
P. Vladimír

Přímé přenosy bohoslužeb na ČT 2
Česká televize připravila v době karanténních omezení přímé přenosy bohoslužeb. V
mimořádné situaci pandemie tak zareagovala televize na potřeby těch, kteří nemohou
navštěvovat pravidelné bohoslužby. Přenosy bohoslužeb jsou rozděleny mezi jednotlivé
denominace dle dohody mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR.
Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci naladit na programu ČT2.
Nedělní 45 minutové bohoslužby budou z produkčních důvodů vysílány z jediného místa,
a to z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích. Začátky bohoslužeb budou jednotné,
a to v 10 hodin.
V neděli 29. března bude vysílána evangelická bohoslužba, které bude předsedat synodní
senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.
Na Květnou neděli 5. dubna bude vysílána katolická mše sv.
Také během hlavních velikonočních svátků budou bohoslužby rozděleny mezi různá křesťanská
společenství.
Zelený čtvrtek (9. dubna) odvysílá přenos brněnské studio České televize v 17:30 hodin
mši z římskokatolického kostela sv. Jakuba v Brně.
Velký pátek (10. dubna) patří již tradičně přenosům z nekatolických církví. Přenos je
připraven z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Strašnicích a začíná v
10:00.
Bílá sobota (11. dubna): Nejdelším z mimořádných bohoslužebných přenosů bude
přímý přenos římskokatolické velikonoční Vigilie, která začne o půl deváté večer.
Boží hod velikonoční (12. dubna): přímý přenos bohoslužby Církve československé
husitské na slavnost Zmrtvýchvstání Páně připravuje Česká televize z kostela sv. Václava na
Zderaze v Praze.
Mše svaté on-line v rozhlase a televizi
Na adrese:
www.mseonline.cz si můžete každý den vybrat televizní sledování mší svatých.
www.proglas.cz si najděte každodenní čas rozhlasového vysílání mší svatých
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Účast na Kristově křížové cestě
„Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s
Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být
například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak
velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují.
Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není
lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody
pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či
rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou
postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která
byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes,
abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke
společným modlitbám v rodinách, například s využitím
Kancionálu.“ (Mons. Vojtěch Cikrle)
Modlitba v krizi koronaviru
Pane, přinášíme ti v modlitbě všechny, kteří onemocněli,
a prosíme Tě za jejich útěchu a uzdravení.
Buď trpícím nablízku, zvláště umírajícím.
Prosíme, utěšuj teď všechny, kteří trpí ztrátou milovaných.
Daruj lékařům, vědcům moudrost a energii.
Všem lékařům, zdravotním sestrám a pečujícím
dávej sílu v tomto extrémním zatížení.
Politikům a spolupracovníkům zdravotních zařízení dej rozvahu.
Modlíme se za všechny, kteří jsou v panice,
všechny, kteří jsou přemoženi strachem,
za pokoj uprostřed bouře, za jasný pohled.
Prosíme za všechny, kteří mají velké materiální škody nebo se jich obávají.
Dobrý Bože, přinášíme ti v modlitbě všechny, kteří musí být v karanténě,
cítí se osamoceně, nemohou být nikým objati. Dotkni se jejich srdce svou jemností.
Prosíme, aby tato epidemie slábla, aby klesaly počty nakažených,
aby se svět mohl vrátit do normálu.
Dej nám vděčnost za každý den ve zdraví.
Nedej, abychom někdy zapomněli, že život je dar.
Že někdy zemřeme a že ne vše můžeme kontrolovat.
Že Ty jediný jsi věčný.
Že v životě je tolik nedůležitých věcí, co se často jako důležité tváří.
Dej, abychom byli vděčni za mnohé,
co jsme mimo doby krize tak snadno přehlédli.
Důvěřujeme ti.
Děkujeme.
Dr. Johannes Hartl, německý teolog, Augsburk
(www.pastorace.cz, www.biskupstvi.cz)
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Zprávy ze školy
DUBEN
Zápis do 1. třídy
Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti
dětí ve škole. MŠMT doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce
dítěte ve škole.

V naší Základní škole Herálec proběhne letošní zápis do první
třídy prostřednictvím pošty k 30.4. 2020. Rodiče budoucích
prvňáčků dostanou domů dopis s potřebnými formuláři a po
vyplnění je pošlou zpět do školy. Vše musí proběhnout během
měsíce dubna.
Děkujeme za pochopení
Za všechny zaměstnance školy Vám všem přeji hodně zdraví, a ať se brzy opět
sejdeme nejen ve škole...
Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Herálec
Velké úspěchy našich žáků na Zeměpisné olympiádě!!!
Koncem února se konalo ve Žďáru na Sázavou okresní kolo Zeměpisné
olympiády. Do okresního kola se z naší školy probojovali ze školního kola
Filip Švoma (kategorie 6. tříd), Denisa Dítětová (kategorie 7. tříd) a Adéla
Blažíčková (kategorie 8. + 9. tříd). Všichni naši žáci dopadli ve velké
konkurenci žáků ostatních základních škol, ale i gymnázií velmi dobře. Adéla skončila na krásném
9. místě. Ještě lépe se vedlo Denise, která ve své kategorii vybojovala krásné 6. místo! Ovšem
největšího úspěchu dosáhl Filip Švoma, který skončil na nádherném 3. místě a bude naši školu
reprezentovat na krajském kole Zeměpisné olympiády!
Všem žákům děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy.
Bohužel v nastalé situaci nevíme, kdy bude Filip reprezentovat naši školu na krajském kole, které
bylo prozatím přeloženo na neurčito. Věříme, že jak jen to bude možné, bude moci poměřit svoje
znalosti s těmi nejlepšími mladými geografy z kraje.
Mgr. Vojtěch Uchytil
Všechny aktuální informace jsou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz.
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Zprávy ze školky
Co v MŠ proběhlo v březnu:
2.3. Hudební pořad „W. A. Mozart“
3.3. Divadýlko „Jarní kočička“
5.3. „Naše první plavání
9.3.-13.3. Jarní prázdniny
17.3. UZAVŘENÍ MŠ DO ODVOLÁNÍ
Celý den si ruce hrají,
Všechno možné osahají,
Hračky, písek, botičky,…
Špinavé jsou ručičky!
Copak ručkám pomůže
A tu špínu přemůže?
Voda, mýdlo, umyvadlo,
To je správné zaklínadlo!

Milí rodiče, nastalá situace není pro nikoho z nás jednoduchá, ale věříme, že společnými silami ji
můžeme v klidu překlenout. I k tomu by Vám více měly pomoci naše webové stránky:
zsheralec.cz kde najdete aktuální informace, rady,… a v liště MATEŘSKÁ ŠKOLA- Zajímavé
informace pro rodiče, naleznete mnoho zajímavých dokumentů i aktuálně týkajícího se zápisu do
1. třídy.
Za celou MŠ Vám přejeme pevné zdraví a mnoho příjemně stráveného času s Vašimi ratolestmi.
Přejí I+D+M+J+J
Není třeba dítě příliš vychovávat.
Je třeba hezky žít a dítě to napodobí. Ivan Štúr
Napsala M. Teplá, učitelka MŠ
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky
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Pokračování příště…
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Sport:
Běhej lesy mění termínovku, kvůli epidemii přesouvá závody
Současná situace změnila každodenní život nás všech. Nikdo přesně nedokáže říct, jak dlouho
bude trvat koronavirová epidemie, ani jak dlouho nás bude držet v brlohu. Proto jsme se rozhodli,
že první čtyři závody seriálu s ohledem na bezpečnostní opatření přesuneme na náhradní termíny.
Nový termín čeká Lednici, Karlštejn, Vysočinu a Slavkovský les. I když věříme tomu, že se na
jaře bude situace už jen uklidňovat, nechceme riskovat zdraví našich závodníků. Ani pro
pořadatele není jednoduché připravovat závody, aniž by bylo jisté, že proběhnou. Proto jsme se po
dlouhém hledání nejlepšího řešení rozhodli takto. První závod sezony proběhne 18. července v
Brdech a brázdit naše lesy budeme až do října.
Nová termínovka Běhej lesy tedy vypadá takto:
●
●
●
●
●
●
●
●

18. 7. – Běhej lesy Brdy
1. 8. – Běhej lesy Bílá
srpen (ještě upřesníme) – Běhej lesy Slavkovský les
22. 8. – Běhej lesy Vysočina
29. 8. – Běhej lesy Jizerská
12. 9. – Běhej lesy Boletice
10. 10. – Běhej lesy Lednice
24. 10. – Běhej lesy Karlštejn

Všichni závodníci, kteří mají svou registraci na jeden či více přesunutých závodů, jsou
automaticky převedeni na startovku závodu v novém termínu. Chápeme ale, že nové termíny
nemusí každému vyhovovat, proto jsme se rozhodli umožnit přeregistraci těchto závodů zdarma.
V systému SportID můžeš svou registraci zdarma převést na jiný závod seriálu Běhej lesy 2020
nebo na jiného závodníka. Vše zvládneš svépomocí a online, návod najdeš pod tímto odkazem.
Startovné je nevratné, využij proto prosím možnost bezplatné přeregistrace.
Start sezony se posouvá až na léto, to ale neznamená, že máš pověsit tenisky na hřebík a v brlohu
čekat, až se všechno přežene. Naopak, využívej možnosti jít se vyvětrat a trénuj (zodpovědně) dál.
Alespoň pár minut pohybu na čerstvém vzduchu denně totiž nejenže udržuje fyzičku, ale hlavně
to posiluje imunitu a zlepšuje náladu.

Sportovní ples
Děkujeme všem, kteří si s námi přišli užít 11. Sportovní ples, jsme rádi, že po minulém roce si Vás
cestu do kulturního domu našlo mnohem více a doufáme, že jste se bavili! Po kladných ohlasech,
týkajících se změny hudebního doprovodu Vás již teď můžeme ujistit, že s kapelou BlueBand jsme
domluveni i na příští ročník. Rovněž již teď pracujeme na tom, abychom znovu našli nějaké
atraktivní vystoupení, jako tomu bylo s triky Bike O’Clock.
Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté soutěže o ceny,
návštěvníci soutěžili celkem o 600 cen. Zvláštní poděkování pak patří panu Jiřímu Stodolovi, který
věnoval hlavní cenu. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravách plesu, bylo to velice
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náročné, věnovali jsme tomu spoustu času, ale výsledek snad stál za to! Srdečně Vás zveme na
příští ročník, který by se měl uskutečnit 6. března 2021, budeme se těšit!

Muži
V zimní přestávce jsme ještě před přerušením veškerých sportovních akcí stihli odehrát 2 přátelská
utkání. První proti dorostu Žďáru, kterému jsme podlehli 6:2, a to hlavně díky obrovské
nedisciplinovanosti, kdy jsme se více než běhavému a kvalitnímu soupeři věnovali diskuzím
s rozhodčím, což je v přátelském utkání naprosto zbytečné. Týden poté jsme se utkali
s Rozhozovicemi, které nás v čele s exligovým střelcem Radimem Holubem předčily 5:2. V tomto
utkání jsme se již vrátili naplno k fotbalu, dobré momenty střídaly ty horší, opět se ozvala stará
bolest, a to inkasovaní po laciných chybách, naopak v koncovce to drhlo a přes několik šancí jsme
gólmana soupeře překonali pouze dvakrát.
Obě zmiňovaná přátelská utkání jsme odehráli, ať už ze zdravotních či pracovních důvodů,
v poslepované sestavě. Velkým pozitivem pro nás je návrat Davida Holce, který se vrací po
zranění, stejně jako Ondřej Forchtsam, jenž podzim nedohrál rovněž ze zdravotních důvodů. Co
jsme také přivítali, to byly tréninky na zadním hřišti, které nám bylo k dispozici, mohli jsme se tak
věnovat pilování herní stránky přímo na trávě, místo úmorného navštěvování tělocvičny. I přes
výsledkově nepovedenou přípravu jsme byli připraveni a odhodláni zabojovat o pošramocenou
reputaci po hrubě nepovedeném podzimu, jestli k tomu ale dostaneme šanci, to se teprve, vzhledem
ke známým skutečnostem, uvidí.

Společenská kronika:
V dubnu oslaví své jubileum tito naši spoluobčané:
4.4. Jiří Škorpík, Český Herálec 26, 70 let
6.4. Ludmila Dušková, Český Herálec 439, 86 let
8.4. Jaroslav Dospěl, Český Herálec 150, 55 let
8.4. Filipiová Libuše, Kocanda 315, 82 let
12.4. Jaroslav Štol, Český Herálec 143, 85 let
26.4. Milada Kloudová, Herálec 214, 80 let
27.4. Růžena Řádková, Český Herálec 64, 86 let
29.4. Jarmila Gregorová, Český Herálec 151, 88 let
29.4. František Odvárka, Herálec 275, 60 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Omlouváme se jubilantům, ale v době nouzového stavu se dárkové balíčky nebudou
z bezpečnostních důvodů doručovat. Po uklidnění situace Vás zastupitelé navštíví. Děkujeme za
pochopení.
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