Zprávy z úřadu
Splatnost poplatku za komunální odpad, psa a stočné
byla 31. 5. 2020
Celkem za 1 obyvatele je poplatek za popelnice a stočné: 1.182,50 Kč
Celkem za 1 rekreační objekt je poplatek za popelnice a stočné: 1.412,50 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 na číslo účtu: 1623750339/0800,
VS: číslo popisné, nebo v hotovosti na pokladně Obecního úřadu.
Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle: 566 663 115.

Obec Herálec hledá nájemce nebytových prostor v č.p. 98 (bývalá Česká
škola)1 místnost v přízemí vlevo. Zájemci se mohou hlásit do 10. 6. 2020.
Ve dnech 1. 6. a 2. 6. 2020 (pondělí, úterý) se budou provádět odečty
elektroměrů v naší obci. Žádáme proto, aby v tento den byly
zpřístupněny elektroměry, případně o zanechání stavu elektroměru na
viditelném místě.
Usnesení zezasedání Zastupitelstva obceHerálec
č. 19/5-2020,
konaného 13. 5. 2020 v 17:00 hodin
Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova 1. Záznam jednání:
bývalé České školy č.p. 98
1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta:
Celkový počet čl. ZO: 13 ( v 17:14 hod. –
Zdeněk Gregor
M. Dítě, v 17:29 hod. Ing. B. Dostál)
1.2. Jmenování zapisovatele:
Omluveni: Zdeňka Gregorová, neomluven:
Bc. Marketa Pospíšilová
Ing. Karel Štoll. viz.„Prezenční listina“
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu:
Pavel Teplý, Ing. Tomáš Odvárka
Program jednání:
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
ověřovatelů zápisu
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
2.1. Kontrola usnesení ZO 18/3-2020 z 11. 3. Hlasování: Pro:11, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing.
2020
Dostál, M. Dítě).
2.2. Kontrola usnesení RO 16/3-2020 z 30. 3.
2020 a 17/4-2020 z 29. 4. 2020
3. Hospodaření obce
3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
4. Pozemkové záležitosti
měsíc 3/2020 ve výši 4.160,-- Kč a za měsíc 45. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených 2020 ve výši 3.537,-- Kč.
ZO
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
6. Diskuse – různé
7. Závěr
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3.2. ZO schvaluje
Rozpočtové opatření
č. 4/2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
3.3. ZO bere na vědomí Zprávu Finančního
výboru od 1.1.-31.3.2020
4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje prodej stavební parcely
p. č. 464/9 v k.ú. Český Herálec o výměře
1017 m2 za cenu 339,-- Kč/m2 včetně DPH.
Kupující: JB, Kocanda 317.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 1
4.2. ZO bere na vědomí prodej p. č. 239/48
v k.ú. Herálec na Moravě o výměře 273 m2 dle
GP č. 396-75/2016, kupující žadatel Ing. ZM,
Herálec 260 a pověřuje starostu k podání
žádosti o rozdělení pozemku.
4.3. ZO schvaluje prodej parcely st. č. 580
o výměře 6 m2 v kú Č. Herálec, kupující: ZaHB
za cenu 50,-- Kč/m2 dle GP 781-147/2019.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 2
4.3.1. ZO schvaluje uhrazení poplatku za zápis
do katastru nemovitostí za prodej parcely
st. č. 580 o výměře 6m2 - kupující: ZaHB za
cenu 50 Kč/m2 dle GP 781-147/2019, vše podle
žádosti ze dne 13.5.2020 čj. 437/2020.
Hlasování: Pro: 6, proti: 5, zdrž: 2
Návrh nebyl přijat.
4.4. ZO bere na vědomí žádost o prodej
parcely č. 9/107 v k.ú. Český Herálec o výměře
15 m2 a pozemku 9/106 v k.ú. Český Herálec
o výměře 8 m2 dle GP 794-183/2019 panu PB,
Č. Herálec č.p. 16 a pověřuje starostu podáním
žádosti o rozdělení pozemku.
4.5. ZO pověřuje vedení obce k jednání s fi.
Agro Měřín k pozemku p.č. 287/32
v k. ú. Herálec na Moravě.

14. 5. - 31. 5.2020 za cenu 338.204,-- Kč bez
DPH.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje Servisní smlouvu
o programové údržbě plynových spotřebičů 1x
ročně podle vyhlášky č.85/1978 Sb. s fi. Petr
Kvintus, Kameničky 242, IČ: 87409721 dle
ceníku 1. 1. 2020.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.4. ZO schvaluje Pojistnou smlouvu
č.8603501994 s fi. Kooperativa pojišťovna,
a.s.Praha 8 pro pojištění podnikatelských rizik.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.5. ZO schvaluje Darovací smlouvu s Krajem
Vysočina na finanční dar ve výši 39.305,-- Kč
na vzdělávací činnost dle ,,Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací
činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při
zabezpečování vzdělávání“.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.6. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení
pověřence s fi: Subregion Velké Dářko –
dobrovolný svazek obcí od 1.5.2020 za cenu
1000 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje Smlouvu č. 913/B1/2020
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2020 na akci: ,,Obec Herálec, novostavba
chodníku a opěrné zdi kolem silnice II/350;
přechody pro chodce“. – ISPROFOND
5617510163. V roce 2020 poskytne
poskytovatel příjemci k výše uvedenému účelu
max. 3.313.878 Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.8. ZO schvaluje smlouvu o dílo č.1/5/20 se
zhotovitelem Pavlem Ondráčkem, Studio P, IČ:
70401977 na zpracování dokumentace
k ,,Územní studii Herálec – soubor rodinných
domů Familie (ÚS)“ za cenu 40.000,-- Kč vč.
DPH. Cena se rozdělí mezi p. J a p. P.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.9. ZO schvaluje smlouvu č.1030054514/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s fi. E.ON Distribuce, a.s. ,,Č. Herálec příp. NN
p.č. 232/7 p. Weiss“.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.10. ZO schvaluje žádost pana ZG o přiřazení
pozemků p.č. 207/2, 91, 205/6 a 204/3 v k.ú.
Český Herálec do připravované změny

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených
ZO
5.1. ZO schvaluje smlouvu VP_2020_60053 –
s fi. OSA, z.s. Čs. Armády 786/20, Praha 6 za
místní rozhlas za 6.402,-- Kč.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 0 (Chybí:
Pavel Teplý)
5.2. ZO schvaluje smlouvu o dílo se
zhotovitelem Elektro ZR s.r.o., Žďár nad
Sázavou, IČ: 04787731 na dodávku a montáž
elektroinstalace na stavbě ,,Rozšíření veřejného
osvětlení a místního rozhlasu.“ Termín plnění
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Územního plánu č. III., která bude pořízena
zkráceným
postupem
podle
§
55a)
a následujícího stavebního zákona.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 1 (chybí:
Ing. K. Teplá)
5.11. ZO po projednání
I. bere na vědomí:
a) pořízení změny č. III Územního plánu
Herálec,
b) obsah změny č. III územního plánu Herálec,
uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;
II. stanoví, že změna č. III bude pořízena
zkráceným postupem podle § 55a a násl.
stavebního zákona.
5.12.1. ZO schvaluje vydání knihy ,,Herálec
pod Žákovou horou – Legie a vznik
Československa“ dle předložené cenové
kalkulace.
Hlasování: Pro: 9, proti 0, zdrž: 4
5.12.2. ZO schvaluje vydání knihy ,, Herálec
pod Žákovou horou – Legie a vznik
Československa“ v nákladu 500 výtisků.
Hlasování: Pro: 10, proti 0, zdrž: 3
5.13. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí
příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní
obslužnosti na území Kraje Vysočina území
obce Herálec s Krajem Vysočina. Příspěvek je
70,-- Kč/rok/obyvatele obce.

Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.14. ZO schvaluje Smlouvu o úhradě
kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou s Krajem
Vysočina.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.15. ZO schvaluje žádost o podporu provozu
Linky bezpečí, z.s. ve výši 7.500 Kč.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 3
5.16. ZO bere na vědomí možnost
bezúplatného převodu AUT PV3S Valník
S H.R. z Ministerstva obrany a pověřuje
starostu prohlídkou.
5.17. ZO bere na vědomí výpověď nájemní
smlouvy po zesnulém p. Karlovi Gregorovi
z č.p. 98 k 30. 6. 2020.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.18. ZO bere na vědomí pronájem prostor ve
staré škole dle žádosti fi: Elektro Bureš s.r.o.,
IČ: 07112181 od 1. 6. 2020. Dále nutno
zveřejnit
záměr
pronájmu
prostor
k poskytování služeb ještě v místním rozhlase a
ve Zpravodaji.
5.19. ZO schvaluje vystoupení z Místní akční
skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 10. 6. 2020
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
Dobrý den vážení spoluobčané,
vláda rozvolňuje nouzová opatření, všichni už se těšíme na normální chod našich životů.
Abychom se dostali do běžně zajetých kolejí bez jakýchkoliv omezení, bude ještě chvíli trvat,
ale to už nás média informují o druhé vlně koronaviru, která má pravděpodobně přijít na
podzim. Do té doby vám přeji hodně zdravíčka, užijte si nadcházející léto, které drtivá většina
z nás stráví v českých luzích a hájích. Podle sdělení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina
je epidemiologická situace v naší obci stabilní a do uzávěrky červnového Zpravodaje nemáme
žádného nakaženého.
Co začíná být nestabilní, je financování obecních a městských rozpočtů. S ohledem na
rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti i naší obce na tzv. kompenzačním bonusu a dále také
na předpokládaný 20% pokles obecních příjmů, přijdou obce a města o nemalé finanční
prostředky, které mohou způsobit potíže s financováním investičních akcí.
Věřím, že je třeba těm, kteří nemohli provozovat svoji živnost, pomoci a tuto formu podporuji,
myslím si ale, že by tato pomoc měla jít striktně ze státního rozpočtu. Stát vyhlásil nouzový
stav a obce by neměly nést náklady na kompenzaci těchto opatření. Bohužel vláda a paní
ministryně Schillerová tento názor nezastává, chtějí, aby se obce podílely na těchto nákladech.
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V tuto chvíli se za nás (obce a města) postavilo Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro
obnovu venkova, někteří hejtmané a senátoři.
Ekonomická situace se bude napravovat několik roků, obce nebudou mít k dispozici tolik
finančních prostředků jako před koronakrizí. No nebudeme stahovat kalhoty, když je brod ještě
daleko a budeme pro Herálec a jeho občany dělat vše, co bude v našich silách.
Jedna ze stěžejních a finančně náročných akcí je plánovaná výstavba nových stavebních parcel
v lokalitě Chaloupky. V minulém zastupitelstvu se nám podařilo vykoupit pozemky a zadat
vypracování územní studie rodinného bydlení v této lokalitě. Vloni v létě jsme zadali
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení výstavby inženýrských sítí. Jelikož
se od doby vypracování původní územní studie zásadně změnily požadavky na nakládání
s dešťovými vodami (jak kvůli požadavkům Povodí Moravy, tak z hlediska legislativy), je
nezbytné vypracovat územní studii novou, která bude tyto nové požadavky zohledňovat a řešit.
Povodí Moravy chce nějakým způsobem řešit dešťové vody z veřejných prostor, proto bude
muset nová studie vyřešit i toto, například navržením terénních průlehů, nebo suchého poldru,
který tuto vodu zadrží a umožní jí se vsáknout, nebo pomaleji odtéct do vodního toku.
Tato potřebná opatření vycházejí z provedeného hydrogeologického průzkumu, který byl na
místě nových parcel proveden na podzim loňského roku. Současně s tímto budeme muset
vyřešit ohrožení nové zástavby extravilánovými povrchovými vodami ze západního směru od
kravína na Familiích.
Další záležitostí, kterou musíme nově spolu s projektanty vyřešit, je kanalizační přivaděč.
Vzhledem k novým majetkovým poměrům na trase původní územní studie je nutné směr jeho
vedení změnit a pokusit se ho plánovat po pozemcích obce, nebo státu, s přihlédnutím na
zvýšení její celkové kapacity, aby se do ní mohly napojit další stávající nemovitosti
v Chaloupkách.
V současnosti vedeme jednání s majitelem pozemků okolo plánované výstavby, zda bude
souhlasit s provedením opatření ohledně výše popsaných požadavků Povodí Moravy a stávající
legislativy. Na toto jednání budou navazovat další, která povedou k zadání nové územní studie.
Po jejím dokončení bude kancelář pana Ing. Pohanky pokračovat v projektování.
Stávající zastupitelstvo bude i nadále na projektové přípravě lokality Chaloupky intenzivně
pracovat. Mým a doufám že reálným cílem, je dotáhnout do konce stávajícího volebního období
kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci s hrubým rozpočtem. Na
dalším zastupitelstvu bude „pouze“ vybrat dodavatele stavebních prací, zrealizovat výstavbu,
zajistit způsob financování, určit prodejní cenu a nabídnout parcely k prodeji. Zároveň je
možné, že se kvůli navrhnutým opatřením nakládání s vodami sníží výsledný počet stavebních
míst a nové zastupitelstvo bude muset rozhodnout, jak bude nahlížet na stávající rezervace.
V zimě a na jaře tohoto roku jsme dodali veškeré potřebné dokumenty ke zlegalizování
sběrného dvora. V květnu se nám podařilo získat kolaudační souhlas s užíváním stavby a tím
po dlouhých letech sběrný dvůr včetně výrobků plnících funkci stavby a oplocení uvést do
souladu se skutečností.
Legalizace byla potřebná pro samotné provozování tohoto zařízení a umožní nám v budoucnu
čerpat finance z dotačních titulů na rekonstrukci sběrných dvorů čímž bychom ho chtěli
zmodernizovat a udělat hezčím. Někoho z vás jistě napadne, že by ho bylo lepší přestěhovat.
Tuto cestu jsme také zvažovali, ale nenašli jsme vhodné pozemky, které by tomuto účelu
vyhovovaly.
Od 1. května máme nového proškoleného správce hřbitova. Je jím obecní zaměstnanec pan
Tomáš Trávníček. V případě potřeby řešení hřbitovních míst a údržby hřbitova se na něho
můžete obracet na tel: 723 662 801.
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Děkuji p. J. Burešovi za vykonávání správce hřbitova do této doby.
Obecní pracovníci už zrealizovali několik hrobových míst tzv. na klíč (kromě kamenických
prací). Tato nabídka pro nájemce hrobových míst na heráleckém hřbitově platí i nadále.
V téměř každém úvodníku se bohužel zmiňuji o našich neznámých spoluobčanech, kteří
nedbají proseb a apelů a nelikvidují vyprodukované odpady jak by měli, a tím poškozují naše
životní prostředí. Situace, která nastala u naší základní školy se však úplně vymyká mému
chápání. Někdo na obecním pozemku u pavilonu prvního stupně navrtal minimálně jednu z bříz
a snaží se ji otrávit neznámou chemikálií. Byl jsem na to upozorněn vedením školy.
Neznámý spoluobčane styď se !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Abych ale nekončil úplně negativně. Pouť u nás bude v řádném termínu. Pouť se koná na
veřejných prostranstvích a za pořadatele jsou považováni provozovatelé atrakcí, prodejci ve
stáncích a provozovatelé občerstvení, kteří jsou povinni vše přizpůsobit a provozovat dle
nařízení vlády ČR platných v době konání akce.
Pěkný červen a mnoho sil k překonávání každodenních starostí.
Váš starosta

Zábavné odpoledne pro celou rodinu
Rok se s rokem sešel a opět se nám blíží konec školního roku. I přesto, že byla školní
docházka podstatně kratší, než bývá zvykem, chceme, aby si děti její zakončení náramně
užily, a proto se na vás budeme těšit

26. 6. 2020 od 17:00 hod. na fotbalovém hřišti
Těšit se můžete na zábavné a sportovní aktivity, zakončené sladkou odměnou a párkem,
jízdu na poníkovi, či jízdu hasičským autem.

Novinkou letos bude rodinná štafeta pro rodiče s dětmi.

Večer bude zakončen promítáním filmu Angry Birds 2
a stanováním.

6

7

Kulturní komise oznamuje:
Z důvodu pandemie koronaviru se přesouvá akce „Rodáci 2020“ na rok 2021
Plánovaný výšlap k chatě Eleonorka se uskuteční v neděli 27. 9. 2020

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 se od 20.00 hod. v zasedací místnosti uskuteční další pletení
„Pleteme deky pro potřebné“
Kdo máte napletené čtverce, příp. celé deky, nebo chcete věnovat vlnu, přineste.

Křesťanské okénko
11. června - Slavnost Těla a Krve Páně
14. června - poutní mše svatá v 11 hod spojená s 1. svatým
přijímáním
21. června - Den otců
Být dobrými otci

"Každé dítě má právo přijímat lásku matky a otce;
pro jeho celistvé a harmonické zrání jsou oba
nezbytní.
Oba přispívají k růstu dítěte,
každý svým odlišným způsobem."
"Problém dobrého otcovství nespočívá na dostatku
času. Máme-li srdce otevřené pro své děti,
tak i když máme hodně práce,
můžeme být dobrými otci..."
(zdroj: www.vira.cz, www.biskupstvi.cz)
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky
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Pokračování příště…
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Mládež
V lednu letošního roku jsme se při pohledu na program soutěží naší mládeže vyděsili, teď, na
konci měsíce května, jsme spíš smutní. Od počátku letošního roku jsme stihli dvě soutěže,
uvidíme, jak to bude vypadat v následujících týdnech – zdali si i naši nejmenší pořádně
zasoutěží. Teď jenom krátké připomenutí oněch dvou soutěží, v kterých se nám dařilo…
Juniorský železný hasič – Žďár nad Sázavou
První únorový víkend se ve Žďáře nad Sázavou konala soutěž
mladých hasičů – TFA Junior. Na tuto soutěž mělo původně
vyrazit 5 našich dětí, nakonec se ale do všeho vložila chřipka
a do Žďáru odjeli pouze kluci Koskovi.
Nejen kvůli náročnosti samotné
soutěže to byl zapeklitě náročný den.
Děti měly nástup v 8:00, kdy ovšem ti
nejstarší z nich se dočkali svého startu
až v odpoledních hodinách. A s naším
štěstím se toto týkalo i nás. Kluci byli
svým věkem zařazeni až do poslední
skupiny závodníků a ještě na její
samotný konec. Závodníci začali svoji
trať přenášením závaží přes lávku, poté přišly na řadu údery kladivem
a rozbalování hadic, v další části tratě překonávali švédskou bednu
a motali hadici, kterou poté uložili do připravené bedny. Teď už „jenom“
prolézt tunelem se závažím a nakonec transport figuríny. To vše
s maketou dýchacího přístroje na zádech.

Jako první šel na řadu Péťa, který ačkoliv se nevyhnul jednomu
přešlapu, zvládl trať ve velmi slušném čase, kdy jsme už pak jen
mohli čekat, jak to celé dopadne. Hned po něm jsme dýchací
přístroj na záda nasadili Lukynovi. Bohužel, tady krom přešlapu
přišly i další 2 menší chybky, které ho stály důležité vteřinky. Bylo
to pro kluky i nás vedoucí náročné, tak jsme se rozhodli, že
nebudeme čekat na vyhlášení a pojedeme domů. Jenže! Užuž jsme
odjížděli z parkoviště, když se k nám dostala jedna úžasná zpráva
– Péťa je třetí! Únava z náročného dne rázem zmizela a my se
vrátili zpátky. Po chvíli čekání na závěrečném nástupu se tak
dočkal i Péťa a dostal cenu za 3. místo. Lukyn sekundoval
10. místem, které v takové konkurenci bereme všemi deseti! Kluci
děkujeme za reprezentaci sboru a gratulujeme!
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Dále bychom ještě chtěli poděkovat heráleckým členům, kteří na místě pomáhali s organizací
soutěže – a to: Ladislav Laštovica, Nikola Gregorová, Jan Gregor a Matěj Adámek. I pro ně to
byl náročný den a i díky nim mohla soutěž proběhnout tak, jak měla. Děkujeme i Vám
!

Svratoušské uzlování
V neděli 23. února se mladí hasiči sešli ve Svratouchu na soutěži ve vázání uzlů. Na tyto závody
jsme se poměrně brzy začali během tréninků připravovat a jsme moc rádi, že ta práce přinesla
výsledky. Ale k tomu se teprve dostaneme.
Do Svratoucha jsme přijeli o půl 8, o půl hodiny později proběhlo přivítání na soutěži
a seznámení se s pravidly. Asi o půl 9 se mohlo začít soutěžit, když jako první se postavily na
start soutěžní týmy. Nám se podařilo sestavit čtyřčlenné týmy v kategoriích mladších, starších
a v dorostu. Za mladší soutěžili Tomášek a Petruška Novákovi, Rozárka Brázdová a Ládík
Laštovica. Pro tyhle naše nejmenší to byla
jedna z prvních ostrých závodních zkoušek,
kdy musíme říct, že obstáli. Sice tam byly 2
drobné chybky, které rozhodčí potrestali
trestnými body a celkově bylo vázání
pomalejší, nicméně v součtu to vyšlo na 8.
místo v kategorii mladších.
Do starších, tj. děti 11-15 let, jsme přihlásili
tým ve složení Vendy Ptáčková, Alička
Laštovicová, Natálka Brázdová a Přemek Brázda.
Už první pokus vyšel nad očekávání dobře, kdy
jsme nikdo ani nemohli uvěřit času, který byl lehce
přes 33 vteřin. Ale to, co přišlo u druhého pokusu
už byla bomba – čas 29,87 vteřiny byl prostě
super! Nakonec to vyšlo na druhé místo, což je,
jedním slovem řečeno, nádherný!
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Po dlouhé době se nám podařilo postavit tým
dorostu, do kterého se tentokrát nominovali Péťa a
Lukyn Koskovi, Kuba Lipka a Verča Laštovicová.
Ještě před soutěží jsme si nedokázali představit,
jaký výkon by mohl stačit na dobré umístění, což
jsme zjistili hodně brzy. Ve startovní listině byly
pouze 2 týmy – my a Sněžné. I přesto, že už jsme
měli jistotu medaile, chtěli jsme se ukázat v co
nejlepším světle. První pokus se úplně nepovedl,
při druhém už to bylo lepší a za čas 29,41 sec. jsme
se vůbec nemuseli stydět, jen k tomu přibylo
5 trestných vteřin. Děti ze Sněžného uzle zvládly
za 25,87 vteřiny, tak jsme nakonec skončili druzí, ale určitě se za výkon nemusíme stydět!
Poté přišli na řadu jednotlivci, kdy jsme přihlásili 3 do kategorie starších, v této kategorii bylo
celkově přihlášeno přes 30 dětí. Naši členové se ale neztratili, Vendy skončila na hezkém
8. místě, Alička byla o jedno místo za ní a Přemek při své soutěžní premiéře „uvázal“ 20. místo.
Všem dětem děkujeme za reprezentaci sboru a přejeme, ať se jim v dalších soutěžích daří stejně
tak skvěle!
Zdroj fotografií: Milan
Žejdlík
Vedoucí mládeže

Sport:
Muži
Jak již jistě víte, všechny amatérské soutěže byly ukončeny, uplynulý ročník tak nepoznal
postupující ani sestupující týmy. Umístili jsme se tedy na nelichotivé předposlední příčce 1. A
třídy, štěstím v neštěstí je, že to neznamená sestup…
Po rozvolňování vládních opatření hráči opět začali s tréninkem pod vedením trenéra Cacha,
který mužstvo povede i v příštím ročníku. Velmi intenzivně se pracuje na složení mužstva,
rozšířit kádr je nutností. Situace však není jednoduchá, s nedostatkem hráčů se potýkají i okolní
týmy včetně těch, které hrají vyšší soutěže…
V rámci rozehrání se před novou sezónou již v červnu představíme na atraktivním turnaji
4 celků ve Svratouchu. Věříme, že nás spousta z Vás přijede podpořit a společně si užijeme
návrat na fotbalové trávníky! Další přátelská utkání odehrajeme v červenci, jejich program bude
součástí příštího vydání.
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Společenská kronika
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
1. 6. Jindřiška Slámová, Herálec 263, 80 let
2. 6. Marie Zástěrová, Herálec 250, 80 let
5. 6. Zbyněk Moždiak, Herálec 260, 65 let
9. 6. Bohumil Dítě, Kocanda 321, 85 let
10. 6. Vlasta Vodičková, Český Herálec 20, 85 let
11. 6. Jana Suchá, Český Herálec 5, 50 let
12. 6. Růžena Gregorová, Český Herálec 152, 87 let
12. 6. Jarmila Fialová, Český Herálec 18, 81 let
17. 6. Věra Preislerová, Herálec 192, 75 let
24. 6. Pavel Janeček, Herálec 281, 82 let
25. 6. Miroslav Jelínek, Herálec 199, 92 let
25. 6. Marta Cajsková, Český Herálec 154, 88 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. 5. 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

