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,,Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“
Vážení spoluobčané,
potkal jsem se s názory několika z vás, především dříve narozených, proč obec vyhazuje finanční
prostředky na tak zbytečnou věc, jakou je atletický ovál (oni, ani jejich děti něco takového nepotřebovali
a také vyrostli), a proč raději neinvestujeme do něčeho užitečnějšího (komunikace, vodovod, kanalizace,
zimní údržba).
Naše nejstarší ubezpečuji, že se snažíme připravovat investice obecních finančních prostředků napříč
všemi věkovými skupinami. Záleží nám na zajištění podmínek pro důstojné prožití podzimu života
stejně jako na rozvíjení schopností našich dětí, naší budoucnosti.
Myslím si, a doufám, že se mnou bude většina zastupitelů souhlasit, že pro nás nebyla obnova atletického
oválu priorita, ale financování obecních investičních akcí ze státního rozpočtu je (bohužel) řízeno
vypsanými dotačními tituly. Byla by proto obrovská škoda nevyužít dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR ve výši 70 % nákladů, tj. 2.913.730 Kč a nezpracovat podklady pro její čerpání. Bez podpory
dotačního titulu bychom do této akce nešli.
A jak je to s investicemi obcí obecně? Možná by potřebovaly finance na jiné realizace, ale stát vypíše
dotační titul na něco jiného. Důležité je zpracovávat jednotlivé projekty dopředu, abychom byli
připraveni na podání žádosti po jejím vypsání.
Leckdy je mezi termínem vypsání dotačního titulu a termínem ukončení podání přihlášek velice málo
času a kdo není připraven, ten nemůže žádat a peníze dostat.
Vrátím se k oválu. Jsem rád a děkuji svým spolupracovníkům, především pánům místostarostům a
předsedkyni komise pro rozvoj obce, kteří mají ,,lví podíl“ nejen na této akci, ale i na všech, které se
snaží papírově připravit, a tím nám všem dávají možnost zvelebit naši obec.
Současně jsme se prostřednictvím obecních pracovníků a obecní techniky podíleli na vybudování
nového veřejného osvětlení. Sami jsme se postarali o kompletní terénní úpravy a osázení zeleně kolem
oválu. Na Stalingradě jsme vybudovali i nové hnízdo na sběrné nádoby, které plánujeme doplnit o další
kontejnery na bílé sklo a papír.
V posledních měsících vydatně pršelo. V pondělí 29.6. byl vyhlášen druhý povodňový stupeň. Naši
Hasiči zasahovali při ochraně majetku před zdvihající se hladinou Brušoveckého potoka, řeky Svratky,
požární nádrži na Kocandě a rybníku na Baldoufě. Děkuji jim.
Je špatně, když voda páchá škody na zdraví a na majetku. Většina z nás, ale vnímá, jak jsou tyto srážky
důležité. Doplňuje se podzemní voda, pole a louky nepřipomínají savanu, je jí dost i v lesích a to je pro
mě osobně velmi důležité. Po loňských suchých letech se obecní lesy mohly konečně pořádně napít a
dostat sílu na boj s kůrovcem. Do této doby jim pomáhalo i chladnější počasí a poměrně studené noci.
Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, držme našim lesům pěsti.
Mnozí z nás museli kvůli pandemii Covidu 19 přehodnotit svoje plány na strávení letních dovolených.
Ať vás vaše kroky za odpočinkem zavedou kamkoliv, přeji vám spoustu nádherných zážitků a
zasloužený odpočinek. Děti mají před sebou dva měsíce prázdnin. Jim přeji, ať jim neutečou tak rychle,
jako vždycky. Doufám, že se po prázdninách rozjede vše ve stejných kolejích jako bývalo dřív.
Váš starosta

Upozorňujeme občany na platnost vyhlášky č.2/2016 o regulaci hlučných
činností: tj. ,,každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých činností
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk, např. sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů apod.“.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č.20/6/2020
ze dne 10. 6. 2020 v 17 hodin
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 14 ( p. Troníček od 17:05
hod., p. Dítě od 17:12 hod., p. Dostál od 17:28
hod.)
Omluveni: p. Gregor David Dis.
Hosté : zástupci MAS Havlíčkův kraj
– p. Hájková a p. Chlubnová, p. Bezchleba J.,
p. Vráblová I. viz.„Prezenční listina“
m jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 19/5-2020
z 13. 5. 2020
2.2. Kontrola usnesení RO 18/5-2020
z 27.5.2020
3. Hospodaření obce
4. Pozemkové záležitosti
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených
ZO
6. Diskuse – různé
7. Závěr

Hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrž: 0
4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje prodej p. č. 239/48 v k.ú.
Herálec na Moravě o výměře 273 m2 dle GP
č. 396-75/2016 za cenu ve výši 50,--Kč/m2,
kupující žadatel ZM, Herálec 260 a pověřuje
starostu dalším jednáním v této věci.
Hlasování: Pro:14, proti:0, zdrž: 0
4.2. ZO schvaluje prodej parcely č. 9/107 v k.ú.
Český Herálec o výměře 15 m2 a pozemku 9/108
v k.ú. Český Herálec o výměře 19 m2 dle GP
794-183/2019 za cenu ve výši 50,-- Kč/m2 panu
PB, ČH 16 a nákup pozemku p.č. 9/106 v k.ú.
Český Herálec o výměře 8 m2 dle GP 794183/2019 za cenu ve výši 50,-- Kč/m2 od p. PB,
Český Herálec 16 a pověřuje starostu dalším
jednáním v této věci.
Hlasování: Pro:14, proti:0, zdrž: 0
4.3. ZO bere na vědomí zaslání žádosti o prodej
popř. směnu pozemků p.č. 271/44, 271/9 a
1056/3 v k.ú. Český Herálec od MK a SK,
Znojmo a současně bere na vědomí odpověď na
tuto žádost, doručenou dne 9.6.2020 pod č.j.
544/2020.
4.4. ZO bere na vědomí zaslání žádosti o
odprodej nebo směnu části pozemku p.č. 287/32
v k.ú. Herálec na Moravě od fi. Agro Měřín.
4.5. ZO souhlasí na základě žádosti č.j.
547/2020 s uzavírkou při přejíždění silnice
35317 mezi obcemi Kadov a Herálec v délce 30
min. dne 15. - 16. 8. 2020 z důvodu pořádání
maratonských závodů na horských kolech Kolo
pro život Vysočina Arena Tour 2020.
Hlasování: Pro:14, proti:0, zdrž: 0

1. Záznam jednání:
1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta:
Zdeněk Gregor
1.2. Jmenování zapisovatele: Anna Havlíková
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu:
Zdeňka Gregorová a Ing. Kristýna Teplá
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 (chybí: p.
Troníček Pavel, Gregor David Dis, Ing. Dostál
Bohumil a Dítě Miroslav).
2.1. Kontrola usnesení ZO č. 19/5-2020
z 13.5.2020
2.2. Kontrola usnesení RO č. 18/5-2020
z 27.5.2020

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených
ZO
5.1. ZO schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy pí. VF, Český Herálec 149 v sociálním
bytě č.p.149 o 1 rok. Nájemnice splňuje i nadále
podmínky bydlení v soc. bytě.
Hlasování: Pro:14, proti:0, zdrž: 0

3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
měsíc 5/2020 ve výši 3.397,-- Kč.
Hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrž: 0
3.2. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.
5/2020 dle přílohy.
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5.2. ZO schvaluje Dodatek č.1 k pojistné
smlouvě č.8603501994 s fi. Kooperativa
pojišťovna, a.s. Praha 8 pro pojištění
podnikatelských rizik a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
z Fondu Vysočiny program ,,Akceschopnost
jednotek požární ochrany obcí 2020“ na
realizaci projektu: ,,Akceschopnost JPO obce –
Herálec“, výše dotace 30.000 Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrž: 0
5.4. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
z Fondu Vysočiny program ,,Obnova venkova
Vysočiny 2020“ na realizaci projektu ,,Oprava
střechy na obecním úřadě“ ve výši 127.000 Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrž: 0
5.5. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace ID O02924. 0011 na
poskytnutí účelové investiční veřejné finanční
podpory na pořízení nového dopravního
automobilu do vybavení jednotky požární
ochrany ve výši 300.000 Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrž: 0
5.6. ZO schvaluje Smlouvu č.75400026 s
Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny,
p.o., IČ: 00090450 na ,,Provedení protlaku pod
komunikací č. III/35317 pro elektro chráničku
DN 100-2ks, provedení protlaku pod
komunikací č.II/350 pro chráničku na vodovod
DN150 – 2 ks“ za cenu 4.840 vč. DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje Návrh licenční smlouvy o
veřejném provozování hudebních děl s firmou
OSA z.s. VP_2020_43843 – vystoupení MDŽ,
za cenu 820,-- Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: Pro:14, proti:0, zdrž: 0
5.8. ZO po projednání
I. schvaluje:
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.
Hlasování: Pro:14, proti:0, zdrž: 0
5.9. ZO se dohodlo přesunout bod pronájem
prostor ve staré škole do mimořádného jednání
zastupitelstva, které se bude konat dne
24.6.2020.
5.10. ZO revokuje usnesení č. 5.19. z jednání
ZO Herálec č. 19/5 dne 13.5.2020 - vystoupení
z Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s.
Hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrž: 1
5.10.1. ZO schvaluje příspěvek MAS
Havlíčkův kraj, o.p.s. na činnost pro rok 2020
ve výši 7,-- Kč/obyvatele (skutečnost dle EO
k 1.1.2020).
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 1 (chybí
Pavel Teplý)
5.11. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: NM-014330059383/001 s fi: E.ON
Distribuce, a.s. IČ: 28085400– ,,Český Herálec
příp. parc. 129/49 K“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí
Pavel Teplý)
5.12. ZO schvaluje smlouvu o vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu
,,Cyklistická stezka Herálec – Svratka –
projektová dokumentace“, předpokládaná cena
nákladů na akci je 680.000 Kč vč. DPH, a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 2
5.13. ZO schvaluje výpověď z nájmu bytu
v č.p. 401 (KD) k 30.6.2020 dohodou od
žadatelky EG.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí Ing.
Lukáš Teplý)
5.14. ZO bere na vědomí výpověď
z pracovního poměru - správce KD EG
k 30.6.2020.
6.2. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
s firmou IPI s.r.o., Žďár nad Sázavou dle cenové
nabídky ve výši 42350,-- Kč včetně DPH na
provedení výběrového řízení na nadlimitní
zakázku „Herálec, půdní vestavba v ZŠ –
odborné učebny“.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí Ing.
Kristýna Teplá)
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č.21/6/2020
ze dne 24.6.2020 v 19 hodin
3.5 ZO schvaluje na základě řádně zveřejněného
záměru žádost č.j. 540/2020 p. T, Herálec
o pronájem KD v termínu 22.8.2020 za účelem
svatební hostiny.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0

Zahájení: 19:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 13
Omluveni: Ing. L. Teplý, Ing. B. Dostál
viz.„Prezenční listina“ :
1. Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení ZO 20/6-2020
z 10. 6. 2020
3. Hospodaření obce
4. Pozemkové záležitosti
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených
ZO
6. Diskuse – různé
7. Závěr

4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje žádost č.j. 577/2020 p. JS a VS
o pronájem místa pro zábavné atrakce na pouti
v roce 2021 za cenu ve výši 20.000,-- Kč na
základě Dohody o hostování pouťových atrakcí
v roce 2021 a pověřuje starostu doplnit dohodu dle
projednaného návrhu a podpisem této dohody.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0
4.2. ZO bere na vědomí žádost p. F, Náměšť nad
Oslavou o směnu části pozemku p.č. 306/8 za část
pozemku p.č. 306/26 v k.ú. Herálec na Moravě a
pověřuje starostu jednáním s p. F ve věci
zhotovení geometrického plánu a dělení pozemků.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0
4.3. ZO vzalo na vědomí doručenou odpověď
Agro Měřín na žádost Obce Herálec o možnost
odprodeje, nebo směny části pozemku p.č. 287/32
v k.ú. Herálec na Moravě o výměře cca 2100 m2.

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, David Gregor DiS.
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje na základě řádně zveřejněného
záměru pronájem prostor ve staré škole dle žádosti
fi. Ondřej Bureš29, Herálec 158 za účelem
vytvoření firemního zázemí (kancelář, sklad
materiálu a nářadí) za cenu ve výši 2.862,-Kč/měsíc na dobu určitou 1 roku a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování: Pro:11, proti:0, zdrž: 2
5.2. ZO souhlasí s realizací Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území (SCLLD) místní
akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2021 –
2027 na svém správním území.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0
5.3. ZO stanoví , že určeným zastupitelem pro
pořízení změny č. III. územního plánu obce
Herálec bude pan Zdeněk Gregor, starosta obce.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 1 – Z.Gregor
5.4. ZO schvaluje kupní smlouvu na koupi
nemovitostí od p. LS, tj. pozemků p.č. 194/21
lesní pozemek o výměře 418 m2 a p.č. 521/8,
ostatní plocha o výměře 81 m2, vše v k.ú. Herálec
na Moravě, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0

2. Kontrola usnesení ZO č. 20/6-2020
z 10.6.2020
3.1. ZO schvaluje podle § 17 zákona 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Závěrečný účet obce Herálec za rok 2019 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2019 s výhradou a schvaluje přijatá nápravná
opatření
k nedostatkům
zjištěným
při
přezkoumání hospodaření obce Herálec za rok
2019.
Hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrž: 0
3.2. ZO schvaluje Účetní závěrku sestavenou
k 31.12. 2019.
Hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrž: 0
3.3. ZO schvaluje Rozpočtové opatření
č. 6/2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrž: 0
3.4. ZO schvaluje žádost č.j. 599/2020 p. H
o prominutí poplatku za stočné z důvodu absence
kanalizační sítě.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0
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5.5. ZO bere na vědomí pořadí přihlášených
zájemců na místo nájemce bytu v domě
č.p. 401 Herálec (KD) a správce Kulturního domu
Herálec a pověřuje starostu dalším jednáním
v této věci.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0
5.6. ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt
v domě č.p. 401 Herálec (KD) na dobu určitou
1 roku a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje rámcovou náplň funkce správce
Kulturního domu v Herálci.

Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0
5.8. ZO schvaluje ,,Zásady pro pořadatele“
kulturních akcí a soukromých akcí v Kulturním
domě Herálec (provozní řád Kulturního domu
Herálec).
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0
5.9. ZO bere na vědomí žádost předsedy kulturní
komise o určení a poskytnutí prostor pro činnost
kulturní komise a skladování předmětů potřebných
k činnosti s tím, že jim bude nabídnut prostor
zasedací místnosti nebo v Kulturním domě
v bývalé promítárně.

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 29. 7. 2020
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Ve čtvrtek 11.6.2020 jsme se sešly v počtu šesti žen na

„Pletení dek“.
Některé přinesly už doma napletené čtverce, některé vlnu, pletly jsme,
atmosféra byla výborná. Hodně žen napletlo čtverce a postupně je přinášejí.
Máme opravdu šikovné ženy a myslím, že některé se rády vrátily ke koníčku,
který byl někdy nezbytnou součástí (skoro) každé rodiny.
Musím ocenit snahu našich seniorek, které se také aktivně zapojily.
Všem velké děkujeme!
Akce pokračuje, můžete plést, sbírat vlnu. V letním období se plést nebude, pokračování bude až na
podzim. Vše bude včas oznámeno.
Renáta Gregorová
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„Zábavné odpoledne pro celou rodinu“
plánované na pátek 26.6.2020 se přesouvá na pátek 10.7.2020 od 17.00 hod. na hřišti.
Kino plánované u této akce bylo promítáno v pátek 26. 6. 2020 v KD, ale v pátek 10.7.2020 se můžete
těšit na další film (…doufáme, že počasí nám bude přát…). Akce bude zakončena plánovaným
stanováním.

co nás čeká….
• v sobotu 27.9.2020 se uskuteční „Výšlap k chatě Eleonorka“
• v sobotu 17.10.2020 k nám opět zavítají divadelníci hlinecké společnosti DU:HA s představením
„Dědeček, aneb musíme tam všichni“

• v sobotu 21.11.2020 přivítáme v našem Kulturním domě se svým koncertem legendu folku :
„Žalman a spol.“

• v neděli 6.12.2020 opět přivítáme Mikuláše s jeho nadílkou
• v prosinci 2020 tradiční „Česko zpívá koledy“
• …. a samozřejmě rok 2020 zakončíme „OHŇOSTROJEM“
• určitě Vás zveme na promítání „Letního kina“ - plakát s programem v předchozím čísle Zpravodaje,
na www. i rozvěšen po obci.
Prosíme rodiče, aby respektovali přístupnost filmů pro děti a mládež dle určení !!!!!

• nezapomeneme na naše nejmenší a do konce roku budeme pro děti promítat nějaký film v Kulturním
domě

• oznamujeme, že „HRY BEZ HRANIC“, plánované na tento rok se přesouvají na rok 2021. Termín
bude včas oznámen

Obec Chlumětín pořádá zájezd na pohádku „Tři veteráni“, hranou na Kunětické hoře
pod širým nebem. Zbývá jim 10 -15 volných míst.
Pokud máte zájem, přihlaste se na OÚ.
Termín: sobota 4.7.2020 ve 21.30 hod.
Odjezd autobusu z Herálce: před 18.00 hod.
Cena 450 Kč
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Zprávy ze školy
Milí žáci, vážení rodiče,
když většina z vás v úterý 10. března 2020 jásala nad nečekaným „volnem od školy“, netušila,
jak brzy svůj postoj přehodnotí, a jásot se změní v tichý povzdech – cosi na způsob: „Nikdy
bych to byl/a neřekl/a, ale mně ta škola snad i chybí...“
Každý týden jsme se vám ozývali z kuchyní, obýváků, ba i ložnic, ze kterých jsme úřadovali,
abychom vám připravili podle svých sil, možností a technického vybavení množství materiálů
a úkolů, díky kterým jsme zvládli dobu odloučení, a abychom alespoň částečně dodrželi
pracovní plán toho kterého ročníku.
Věřte, že tento nový způsob dálkového učení pro nás nebyl vůbec lehký a časově příznivý. My
si zase uvědomujeme, jak byl tento způsob náročný pro vás a v případě mladších žáků i pro
jejich rodiče. Přesto jsme se skoro všichni v náročné situaci poměrně rychle zorientovali.
Myslím si, že nás tato „koronavirová doba“ naučila spolupráci, samostatnosti, zodpovědnosti,
pečlivosti, komunikaci s druhými, technickému zdokonalení a vybavila nás mnoha dalšími
plusy pro život. Dobré na tom všem je i to, že si tohle všechno většina z vás uvědomuje.
Ráda bych jménem všech učitelů, kteří se vám snažili pomáhat v této náročné době, chtěla
poděkovat – našim milým žákům a žákyním - za kladný přístup ke svým povinnostem, za milé
osobní kontakty se svými učiteli, za upřímné názory v případě nejasností či nestíhání učiva,
ale naše mimořádné díky směřují i za vašimi rodiči, kteří se ujali role domácích učitelů,
vychovatelů, kteří vám věnovali všechen svůj čas nehledě na jejich pracovní vytížení. Věříme,
že vám tuto péči vaše děti v budoucnu vrátí.
Přeji Vám všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a nezapomenutelné zážitky.
Mgr. Pavla Dlouhá
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Zprávy ze
školky
Milí rodiče,
rok se s rokem sešel a máme
tu konec školního roku.
I když byl letošní školní rok
díky pandemii zkrácený,
věříme, že nám to přineslo
spoustu
pozitivního
nadhledu, že ne vše je
samozřejmostí.

Facebooková skupinka
Založili jsme pro Vás rodiče
facebookovou
skupinu!
Najdete ji pod jménem
„Mateřská školka Herálec“ a
je určená pouze pro rodiče,
jejichž děti docházejí k nám
do školky. Skupina je „tajná“,
a proto je obsah viditelný
pouze pro členy skupiny a
díky
tomu
zachová
diskrétnost. Rodič, jehož dítě
odchází do 1. třídy, bude ze
skupiny
automaticky
odebrán.
Doufáme, že skupinka nám
pomůže zlepšit komunikaci
mezi námi a bude sloužit i
k různým diskuzím, článkům,
a nebo námětům k činnostem
s dětmi.
Nebude
ale
nahrazovat
oficiální webové stránky!

Letos odchází do první
třídy 11 předškoláčků.

Anička
Natálka
Terezka
Markétka
Petruška
Adélka
Dianka
Andrejka
Laura
Tadeáš
Erik
(+ jedno dítě z jiné MŠ)
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„Ve škole života
není práznin,
ani svátků, ani
nedělí.“

Projekt- „paprika“
Celý rok jsme v modré třídě
měli projekt „Paprika“. Na
začátku školního roku, kdy
bylo tématem „Ovoce a
zelenina“, jsme si po
ochutnávce ovoce a zeleniny
všechna semínka zasadili do
hlíny. Bohužel, jak šel čas,
semínka buď vůbec nevzešla
a nebo po krátkém čase
semínko uhnilo. A tak se
stalo, že nám nakonec zbyla
jenom paprika. Pravidelně
jsme ji zalévali, přesazovali a
pozorovali.
A
během
„koronavirových prázdnin“
se zadařilo! Po návratu do
školky jsme ochutnali naše
první papričky!

Náš den

Rozloučení

Také jsme v tomto školním
roce rozjeli nový projekt pod
názvem „Náš den“, kdy
jednou za měsíc jsme
v jednom dni měli nějaké
téma a celý den jsme na dané
téma plnili úkoly, kreslili,
tančili a převlékali se do
kostýmů.

Loučíme se s naší asistentkou,
tetou Janou, která odchází
asistovat do 1.třídy. Děkujeme
za společně prožitý rok!
Předškoláčkům přejeme vstup
tou správnou nohou do další
etapy jejich života, hodné a
trpělivé učitele, samé jedničky
a spoustu nových kamarádů a
zážitků!
Všem dětem přejeme pohodové
prázdniny plné zábavy a žádné
nudy!
Rodičům přejeme léto plné
sluníčka, klidné dovolené a
hodné děti.

NÁŠ DEN
Pyžamkový den
Den lesa
Den svatého Martina
Čertovský den
Sněhulákový den
Hudební den
(ostatní dny byly kvůli
Covid-19 zrušeny)
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Marie Teplá
Učitelka MŠ

Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky
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pokračování příště…
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Křesťanské okénko
V předvečer svátku sv. Jana Křtitele zemřel novoměstský pan děkan Mons. P. Jan Daněk z Nového
Města na Moravě. Byl to statečný muž nejen v kněžské službě, ale také v těžké nemoci, jejíž kříž
dlouho a trpělivě nesl.
Poslední rozloučení se uskutečnilo v pondělí 29. června v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na
Moravě a tělo otce děkana bylo uloženo do hrobu na místním hřbitově.

„Chystám se odpočívat,
Pane, budu spát,
ty sám bdi nade mnou.
A až přijde má poslední
noc, dej, abych se
probudil v nebi.
Amen.“

Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk (* 11. 5. 1950 + 23. 6. 2020)
Smrt není nic,
jen jsem přešel do vedlejší místnosti.
Já jsem já. Vy jste vy.
Čím jsem pro vás byl, jsem i nadále.
Oslovujte mě, jak jste mě vždy oslovovali.
Mluvte se mnou, jako jste to vždy dělali.
Nepoužívejte jiný tón.
Netvařte se slavnostně ani smutně.
Dále se smějte tomu, co nás společně rozesmávalo.
Modlete se, usmívejte se, myslete na mne, modlete se za mne.
Nechť se mé jméno vyslovuje doma jako před tím.
Bez jakéhokoliv důrazu, bez sebemenšího stínu.
Život není jiný, než býval.
Nit není přestřižena.
Proč bych vám měl sejít z mysli?
Jen proto, že jsem vám sešel z očí?
Nejsem daleko, jen na protější straně cesty.
Paul Claudel
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Prázdninová litanie
Ochraň mne
před nesmyslnými dny nudy,
před dny bez modlitby a bez myšlenek na tebe,
před tlacháním a špinavými řečmi,
před skleslostí, prostředností, neovládáním se,
před lhostejností.
Prosím tě,
otevři mi oči pro všechno dobré krásné,
ať má ústa nenacházejí slova radosti,
ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat,
ať s bdělým duchem přijímám pravdu,
pomoz mi, abych svým životem zvěstoval tebe.
(Pereira,Myšlenky a modlitby, s.73-82)

Sport:
FOTBAL – MUŽI
Na turnaji 4 týmů ve Svratouchu jsme vinou nepříznivého počasí odehráli pouze semifinálové utkání
proti mužstvu Skutče. Po napínavém průběhu zápasu, kdy jsme po prvním poločase prohrávali 2:0, jsme
dokázali vyhrát 3:2 na penalty a postoupili do finále. V bráně se poprvé představil Jan Lachman, v útoku
pak další akvizice Tomáš Solnička. Za naše barvy se prosadil nejprve Uchytil, který tak odčinil díl viny
při prvním inkasovaném gólu, kdy se nedomluvil s vyběhnuvším Lachmanem a hlavičkou poslal balon
do odkryté branky. Do té správné se trefil po dobré práci Slováčka, když uzavíral prostor na zadní tyči
a se štěstím snížil na rozdíl branky. Vyrovnat se nám podařilo po pěkné akci výborně hrajícího Ptaszeka,
který naskočil do druhého dějství a společně s Veselským rozhýbali statickou hru. Poté, co se zkušený
univerzál napřáhl z dvaceti metrů, bylo srovnáno. Oba týmy ještě do konce zápasu nevyužily velké
příležitosti k vítězné brance, my jsme byli blízko především po pěkné kombinační akci a zakončení
Hamáka, který orazítkoval tyč. V penaltové loterii se blýsknul Lachman, který zneškodnil hned dva
soupeřovy pokusy, rozhodující penaltu pak s ledovým klidem proměnil Boháč.
Finálové utkání odehrajeme 18.7. od 17:00 hod. ve Svratouchu proti týmu Svratky! Věříme, že si
opět přijedete společně s námi užít návrat na fotbalové trávníky a podpoříte nás v jistě atraktivním duelu!

LČR, LS Nové Město na Moravě, hledá vhodného člověka na pomoc při zvládání kalamitní situace
v lesích. Jde o funkci technického pracovníka v ochraně lesa. Jeho pracovní náplní je především
vyznačování stromů a fyzické měření dříví s následným zpracováním administrativních výstupů. Tato
funkce vyžaduje orientaci v terénu podle mapy, dobrý zdravotní stav a vlastní vozidlo. Vzdělání
lesnického zaměření není podmínkou. Bližší informace na tel. čísle: 724 523 154 a na el. adrese lesní
správy.
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Společenská kronika
V měsíci červenci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
4.7. Karel Zástěra, Český Herálec 351, 85 let
5.7. Helena Dospělová, Český Herálec 150, 55 let
8.7. Josef Černý, Herálec 262, 55 let
13.7. Rostislav Vodička, Herálec 214, 60 let
15.7. Jindřich Hůlka, Herálec 291, 87 let
29.7. Jan Dítě, Kocanda 376, 81 let
30.7. Ivana Černá, Herálec 262, 55 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Inzerce
Prodám plynový gril na lávové kameny. Málo
používaný. Cena: 1500 Kč včetně plynové lahve
10 kg. Tel: 732 377 945

Prodám zachovalý plynový sporák, nábytek
(kredenc, skříně, válenda, peřiňák, stolek aj.).
Cena dohodou. Tel.: 721 624 046
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