Zprávy z úřadu
Splatnost poplatku za komunální odpad, psa a stočné
je 31. 5. 2020
Obyvatelé obce: Popelnice: 550 Kč/osoba
Stočné:
550 Kč/osoba (+ 82,50 Kč DPH) = 632,50 Kč
Celkem za 1 obyvatele je poplatek za popelnice a stočné: 1182,50 Kč
Rekreační objekt: Popelnice: 550 Kč/rekreační objekt
Stočné: 750 Kč/ rekreační objekt (+ 112,50 Kč DPH) = 862,50 Kč
Celkem za 1 rekreační objekt je poplatek za popelnice a stočné: 1412,50 Kč
Poplatky za psa: První pes: 300 Kč, druhý a další pes 600 Kč
Majitel psa důchodce: první pes 200 Kč, druhý a další pes 300 Kč

Poplatky je možno zaplatit převodem (nezaokrouhlujte) na číslo účtu: 1623750339/0800
VS: číslo popisné, nebo v hotovosti na pokladně Obecního úřadu.
Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle: 566 663 115.

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 13. 5. 2020
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Kulturní komise oznamuje, že plánovaný
1/„VÝŠLAP K CHATĚ ELEONORKA“ na den 8. 5. 2020
a
2/ divadelní představení „Dědeček aneb musíme tam všichni“ v podání
hlineckého ochotnického divadla DU:HA na den 16. 5. 2020
se z důvodu prodloužení nouzového stavu karantény
NEUSKUTEČNÍ.
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Dobrý den, vážení spoluobčané,
jaro je krásné období roku, na které se všichni velice těšíme. Určitě by nikdo z nás před rokem
nevěřil tomu, jaké situaci budeme čelit v současné době. Přibývá pěkného počasí a příroda se
probouzí. O to víc nám vadí určitá omezení, která jsou kolem nás už téměř dva měsíce. Vrcholní
politici, ekonomové i lékaři se v médiích přou, zda jsou nouzová opatření v takové míře nutná či
ne. Každého z nás se tato obtížná doba nějakým způsobem dotkne. Vláda se postupně stará o
rozvolňování nařízení. Velice děkuji za zvládnutí nastalé situace o Velikonocích. Především pro
silně věřící, kteří se nemohli účastnit bohoslužeb šlo o zkoušku jejich síly a víry. Koledníci si musí
na svoji obchůzku rok počkat, stejně jako naše maminky, manželky a dcery na pořádné
„pomlazení“.
Měsíc květen je za normálních okolností plný akcí, při kterých se po dlouhé zimě lidé rádi srocují.
Před námi jsou čarodějnice, 1. máj - Svátek práce, Den vítězství, tedy oslavy, při kterých bylo
běžné se stýkat a bavit. Naši Hasiči ani Sokolové nebudou letos organizovat pálení čarodějnic.
Nebude se konat ani prvomájový průvod obcí. Kdo byl zvyklý zajet si na Den vítězství na
předvádění vojenské techniky, ten musí letos změnit své plány. Ale i přes to jde život dál. Snad už
se blíží konec pandemie a s ním přechod zpět do normálního životního proudu. Do této doby vás
všechny žádám i nadále o dodržování všech nařízených pravidel.
Pokud jde o výskyt nemoci Covid 19 – epidemiologická situace se oproti stavu před měsícem
nezměnila. Podle dostupných zdrojů není v naší obci k datu 27.4.2020 žádný pozitivní případ
nákazy koronavirem. Statistika se aktuálně doplňuje dle laboratorních výsledků analýz odebraných
vzorků.
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.
Kdo má zájem, může si na obecním úřadě telefonicky objednat desinfekční prostředek, nebo
roušku.
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!!!!!!
Rozběhla se výstavba chodníku a opěrné stěny u silnice č. II/350. Nad původní rámec akce jsme
se rozhodli o provedení přípravy pro nové vedení vody na hřbitov. Do tělesa chodníku se proto
instaluje nové potrubí „hřbitovní vody“ a průchodka pro elektrické kabely na ovládání jejího
čerpání. Dále budeme na stávající vedení obecní vody instalovat zemní šoupata pro jednotlivé
rodinné domy okolo nového chodníku a budou provedeny nutné opravy stávajícího vedení
splaškové kanalizace. Velikým oříškem pro projektanta se zdá být náš požadavek na technické
řešení ochrany gabionového koše opěrné stěny proti poškození při zimní údržbě. Snad najdeme
nějaké řešení.
Celoplošná deratizace obce, o které jsem vás informoval v minulém zpravodaji, bude provedena v
druhé polovině měsíce května. Kontrola a doplnění nástrah pak bude provedeno na konci června.
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Způsob provedení:
1. Zavěšení nástrah do kanalizační sítě obce
2. Po 4 týdnech provedení kontroly a doplnění nástrah
3. Vyhodnocení a provedení zákresu požeru nástrah do mapového podkladu.
Položené nástrahy obsahují jedovaté látky. Žádáme tedy tímto občany, aby nijak
nemanipulovali s umístěnými nástrahami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V dubnu jsme podali žádost o dotaci na výměnu autobusových čekáren na návsi a na Kocandě –
Place. Pod ostatními čekárnami nejsou pozemky ve vlastnictví obce. Proto nyní vyřizujeme
odkupy, nebo převody těchto pozemků do vlastnictví obce a do budoucna bychom je chtěli také
zmodernizovat, pokud možno s dotační podporou státu.
Jarní měsíce vybízejí k úklidu kolem našich domovů a na zahradách. Je smutné, že lidem, kteří
chtějí mít kolem svého vše uklizené a hezké, je potom jedno jak to vypadá na obecním, nebo cizím.
Jsou schopni vyvézt na obecní pozemky za Haťský rybník skelnou vatu, staré elektrospotřebiče,
skleněné sklenice nebo holínky i s ponožkami. Škoda, že holínky nebyly podepsané!!!!!!! Pro
pracovníky obce to znamená objíždět a uklízet různá zákoutí kolem Herálce a práci navíc.
Nerozumím tomu, když máme sběrný dvůr, kde se dá vše uložit.
Oznamuji tímto, že ten, kdo bude přistižen při likvidaci odpadu pohozením do přírody, bude
nahlášen na Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou na odboru Životního prostředí.
Chci touto cestou připomenout všem, i drobným podnikatelům především ve stavebnictví jejich
povinnost mít uzavřenou smlouvu s odběratelem odpadu (nejblíže AVE CZ) vzniklého
podnikatelskou činností o jejich likvidaci. Narážím na situaci, která se přihodila (nejen) minulý
týden. V úterý firma AVE CZ vyvezla kontejnery s plasty. Ve středu byly kontejnery za Nákupním
střediskem téměř plné odřezků fasádního polystyrenu, pytlů od lepidla a jiných stavebních odpadů,
pravděpodobně z fasády. Kontejnery v celé obci jsou určené pro uložení odpadu z nepodnikatelské
činnosti, tedy z domácností, což už ve středu večer nebylo téměř možné.
Oznamuji tímto, že ten, kdo bude přistižen při likvidaci odpadu vzniklého podnikatelskou
činností do kontejnerů rozmístěných v Herálci, bude nahlášen na Městský úřad ve Žďáru
nad Sázavou na odboru Životního prostředí.
Sběrný dvůr, který provozuje firma AVE CZ má otevřeno každý týden v pátek a v případě nutnosti
je jeho obsluha po předchozí domluvě ochotna otevřít i mimo tuto dobu. Nerozumím pak tomu,
co dokážeme vyvézt za sobotu před jeho bránu (několik gaučů, televizor, sekačky na trávu, mrazák
a drobné spotřebiče). Jak by se asi líbilo majitelům těchto vysloužilých předmětů, kdyby jim někdo
před jejich bránu umístil podobnou sbírku?
Ale nechci jenom poukazovat na naše chyby. Děkuji všem, kdo pomáhají, abychom to měli
v Herálci pěkné. Děkuji hasičům za sobotní brigádu při zalití čerstvě nasázených stromků
v obecním lese a stromů na hřišti, děkuji všem, kdo pomáhají nezištně lidem ve svém okolí.
Děkuji ještě jednou za vaši trpělivost v této vážné době, za solidaritu, zodpovědnost a odhodlání,
se kterým v této nelehké době vše společně zvládneme.
Váš starosta
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Křesťanské okénko
Všední den
Jaroslav Seifert
Brambory jsou již napadrť!
Ta kamna! - Často říkávala,
že budou jednou její smrt.
A zatím kamna mile hřála.
Nemyslete, to nebyl hněv,
maminka měla strach, že zmešká.
Když skláněla se pro konev,
byla ta konev pro ni těžká.
Pak zlobila se s žehličkou,
protože v kamnech vyhasíná,
a do sklepa šla se svíčkou,
nebyla tenkrát elektřina.
A vždycky dvakrát měsíčně
od rána prala na pavlači.
A její ruce nesličné
bývaly potom hebké k pláči.
- Však ještě musím z podlahy
setříti špínu. Podej mýdlo!
A hadr! - Ten cár neblahý
kdes visel jako smutné křídlo.
Opřena o ně, chtěla jen
pár metrů výše z toho všeho.
- Stoupni si, chlapče, u kamen
a nešlapej mi do mokrého!
Když padlo šero na věci
a ještě jehlu vzíti chtěla,
neměla sil ji navléci.
Ruce jí klesly podél těla.
- Zas je tu noc už bezmála,
já nádobí mám ještě v dřezu!
A oknem z trati zavála
nahořklá vůně černých bezů.

10. května - Den matek
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky
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Pokračování příště…
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Zprávy ze školky

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HERÁLEC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
STŘEDA 6. 5. 2020

13.00 - 15.00 HODIN

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí.
Rodiče, doneste s sebou rodný list dítěte a očkovací průkaz nebo jeho kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje výlučně ředitelka školy.
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí
Podmínky
∗

Řádné očkování dítěte – nezbytnou podmínkou přijetí dítěte stanovenou zákonem
č. 258/2000 Sb., §50, je potvrzení o řádném očkování dítěte

Kritéria
∗
∗
∗
∗

Děti v posledním roce před zahájením povinné
s odloženou školní docházkou
Věk dítěte dovršení 4 let do 31. 8. 2020
Věk dítěte dovršení 3 let do 31. 8. 2020
Trvalý pobyt dítěte v obci nebo ve spádové obci

školní

docházky

a

Mateřská škola přijímá děti od dovršení 3 roků.
Na přijetí dítěte mladšího tří let do mateřské školy není právní nárok.
Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání,
proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým
a školním vzdělávacím programem.

Podrobnější informace k zápisu najdete na www.zsheralec.cz
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děti

Společenská kronika
V měsíci dubnu oslavila své životní jubileum 86 let paní Marie Majorová, Český Herálec 68. Omlouváme
se za nezveřejnění v dubnovém čísle Zpravodaje.
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
4. 5. Hana Zdražilová, Český Herálec 456, 60 let
4. 5. Jiří Gregor, Kocanda 311, 60 let
12. 5. Zdeněk Pejcha, Český Herálec 417, 55 let
14. 5. Františka Fialová, Herálec 193, 80 let
19. 5. Růžena Maštalířská, Český Herálec 383, 84 let
19. 5. Ilona Pejchová, Český Herálec 417, 55 let
23. 5. Jiřina Gregorová, Český Herálec 429, 60 let
26. 5. Antonín Trávníček, Herálec 300, 80 let
27.5. Pavel Janeček, Herálec 281, 55 let
29.5. Miloš Gregor, Kocanda 314, 50 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 osobně navštíví.
Děkujeme za pochopení.

AKCE "DŘEVO 2020":
Pokud by měl někdo zájem o samovýrobu
v lesním porostu v k.ú. obce Herálec
(za Vodičákem), tak se ozvěte na tel. č.
776 327 349 (Teplý Michal). Cena je
symbolická: 50,-Kč za metr...všechno
bohužel zpracovat nestíháme (eventuelně
prosím o sdílení v okolí Herálce, díky).
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