Dobrý den, vážení spoluobčané.
Polovička prázdnin je za námi, ale ještě jsme se nestihli pořádně ohřát. Snad se počasí umoudří a ukáže
svou přívětivou teplou tvář.
V současnosti naší zemí hýbe nepřehledná situace kolem koronakrize. Mysleli jsme si a doufali jsme, že
se nám podaří držet onemocnění Covid-19 pod kontrolou, zdá se, že mu budeme čelit déle, než jsme
předpokládali. Situaci neprospívá ani, když se v televizi spletou a do reportáže v hlavní zpravodajské
relaci na ČT1 (22.7.) o Herálci u Havlíčkova Brodu dají obrazový materiál naší obce, což vedlo
k obavám spousty z Vás i turistů, kteří se k nám chystali a zahrnuli jste mě a děvčata na obci telefonáty
s otázkou, jak to tedy doopravdy s nákazou u nás je. Ve čtvrtek 23.7. jsem kontaktoval Krajskou
hygienickou stanici, kde mně bylo sděleno, že v naší obci není nikdo nakažený. Ani dnes, kdy píši tento
článek (27.7.) nemám od hygieniků zprávu o někom nakaženém u nás. Pokud by byl u nás zjištěn
případ nakažením, budu Vás neprodleně informovat. Jak se říká, opakování je matka moudrosti,
proto Vám v článku níže připomínáme, jak bychom se měli chovat, abychom snížili pravděpodobnost
onemocněním na minimum.
Dále Vás chci všechny upozornit, že až do odvolání budou zastupitelé obce roznášet gratulace našim
jubilantům pouze „mezi dveře“ a budou vždy vybaveni ochrannými pomůckami. Je to z toho důvodu,
že se převážná většina zastupitelů ve svém zaměstnání potkává se spoustou cizích lidí a vy naši jubilanti
patříte mezi cílovou skupinu pro onemocnění nemocí Covid-19.
Koronakrize promlouvá do veškerého dění v obci a promítá se i na jejím financování. K 22.7. jsme přišli
oproti loňsku z rozpočtového určení daní o cca 1,5 mil korun a dá se předpokládat celkové snížení příjmů
ze státní kasy v letošním roce o cca 3 mil. korun. Je dobré, že Sdružení místních samospráv ČR na svých
jednáních s vládou prosadilo schválení kompenzací pro obce ve výši 1200 Kč ze státního rozpočtu na
jednoho občana, což nám alespoň částečně nahradí propad v celkových plánovaných příjmech obce na
rok 2020. Vedení obce zatím neuvažuje o zrušení ani omezení naplánovaných investičních akcí.
Hasiči si minulý měsíc přebrali nový dopravní automobil. Je to výsledek několikaletého úsilí několika
jednotlivců z vedení hasičů v naší obci. Děkuji jim za aktivní přístup při řešení obnovy strojového parku.
Všem hasičům přeji, aby nová technika spolehlivě sloužila. Zároveň jim patří díky za významnou pomoc
při letošních lokálních dešťových srážkách.
Celoplošná deratizace naší obce byla provedena 2. 6. 2020. Byly použity nástrahy metodou zavěšením
„špalků“ nástrahy Hubex. Celkem bylo deratizováno 245 vpustí a šachet. Při pokládce byly nalezeny a
zlikvidovány 3 významná ohniska výskytu potkaních děr, pod kterými je hnízdo obvykle o 10-20
potkanech. Na základě analýzy výsledků, které nám předložila realizační firma lze usuzovat, že výskyt
potkanů v obci je vyšší, než by bylo vhodné. Při pravidelné deratizaci, by mělo docházet k jejich
výraznému poklesu. Opakování pokládky nástrah po celé obci je naplánováno na říjen letošního roku.
V těchto dnech jsou prováděny konečné práce na stavbě chodníku, opěrné stěny a veřejného osvětlení u
silnice na Žďár. Dílo je téměř hotové, ale až do doby, kdy bude zkolaudováno je vedené jako stavba.
Pohyb po chodníku do doby kolaudace je pouze na vlastní nebezpečí.
Katastrální úřad – katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou plánovalo na letošní jaro zahájení obnovy
operátu novým mapováním v k.ú. Český Herálec. V důsledku nouzového stavu byly veškeré práce
v terénu dočasně zastaveny. Nyní se pracovníci katastrálního úřadu ozvali a přibližně v polovině srpna
začnou s pracemi na zjišťování vlastnických hranic v obci. Už teď máme informace, že se kvůli zdržení
vše nestihne a dokončení plánovaných prací bude realizováno v roce 2021.
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Po mnoha letech došlo ke změně nájemce obecního bytu a správce v Kulturním domě Herálec. Na
základě veřejného výběrového řízení byl vybrán z celkem čtyř uchazečů pan Petr Gregor. Děkuji paní
Elišce Gregorové, která skončila na základě vlastní žádosti za dlouholeté působení ve funkci správce
kulturního domu.
Obecní pracovníci místního hospodářství mají plné ruce práce v letošním vlhkém roce s udržováním
obecní zeleně. Kromě toho už měsíc pracují v lese, kde likvidují kůrovcem napadené stromy dle pokynů
OLH. Dřevo vytěžené obecními pracovníky je postupně rozváženo zájemcům dle pořadníku, který
evidujeme od zimy na obecním úřadě.
Dále jsme se provedli protipovodňová opatření úpravou vpustí dešťové kanalizace v Hati, aby mohla
pobrat více přívalových srážek a v těchto dnech rekonstruujeme mostek v Hati u domu č.p. 276.
Příjemné prožití zbytku prázdnin přeje
Váš starosta
Preventivní opatření ke snížení pravděpodobnosti šíření onemocnění COVID-19
-

-

chovat se odpovědně k sobě i k druhým a přiměřeným způsobem uvážlivě snižovat
pravděpodobnost přenosu infekčního onemocnění,
sledovat dle možností aktuální informace o epidemiologické situaci z našeho kraje
a z okolí bydliště, dále také z míst, kam cestujeme (příbuzní, výlety, dovolená),
vyloučit nebo alespoň zásadně omezit, pokud je to možné, pracovní i soukromé cesty do
míst, kde byl výskyt onemocnění zaznamenán (i ve stadiu podezření),
vyvarovat se blízkému kontaktu s osobami, které mají příznaky respiračního onemocnění,
byly ve styku s nemocným COVID-19 nebo které navštívily místo výskytu tohoto
onemocnění či jsou z jiného důvodu možnými přenašeči,
důsledně a důkladně si mýt ruce teplou vodou a mýdlem při využívání rizikových míst
veřejného prostoru (zejména toalet, po kontaktu rukou se zábradlím, madly, klikami
dveří), provádět častější dezinfekce rukou a předmětů, které jsou v častějším kontaktu
s větším počtem osob,
pokud to je možné a přiměřené, upřednostňovat telefonickou a e-mailovou korespondenci
v případě projevů příznaků jakéhokoliv respiračního onemocnění a v případě zvýšené
tělesné teploty zůstat doma, telefonicky konzultovat s lékařem svůj zdravotní stav,
při osobní komunikaci zejména na veřejnosti a s cizími osobami dodržovat v rámci
možností bezpečnou vzdálenost (min. 1,5 až 2 m),
v rizikových situacích výše neuvedených se rovněž neostýchat používat roušku jako
základního prostředku částečné ochrany vlastní i částečné ochrany osob v okolí,
nosit s sebou v kapse, kabelce či tašce roušku (případně i prostředek k dezinfekci rukou)
k operativnímu použití v případě potřeby.
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Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2020 nabízíme prodej kůrovcového dřeva
samovýrobou v obecních lesích za 121 Kč/m3 vč. DPH.
---------------------------------------------------------------------------------------------------I nadále přijímáme na OÚ objednávky na palivové dřevo v délce 1m za cenu
575 Kč/prm včetně DPH a dopravy v Herálci.

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 9. 9. 2020
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy, jste srdečně zváni.

SLÁDKY DŘEVA V BLÍZKOSTI VODNÍCH TOKŮ
Na několika místech v Kraji Vysočina, především na Žďársku a Novoměstsku, se v posledních týdnech
vyskytly přívalové srážky a následné bleskové povodně. Lokálně se jednalo o srážkové úhrny i přes 80
mm, což znamená 80 litrů vody na m2. Došlo tak k významnému zvýšení průtoků ve vodních tocích
včetně dosažení stupňů povodňové aktivity a zatopení přilehlých pozemků a nemovitostí. Bleskové
povodně se vyskytnou v našem kraji prakticky každoročně. Lze je jen velmi těžko předpovídat, trvají
krátce, ale téměř vždy přinášejí větší či menší škody na majetku.
Situaci na mnoha místech zhoršovalo zejména volně uložené dřevo v blízkosti vodních toků. V době
intenzivní těžby v lesích z důvodu kůrovcové kalamity je dřevo v různých délkách takto uskladněno
velmi často. V záplavovém území vodního toku a obecně v blízkosti koryta toku by se však neměl
nacházet materiál, který by mohl zhoršit odtokové poměry, a to nejen palivové dřevo, ale ani stavební
řezivo, komposty, sláma, případně jiný lehce odplavitelný materiál. Tyto materiály je nutné uložit mimo
aktivní zónu záplavového území.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, proto vyzývá povodňové orgány
obcí k provádění povodňových prohlídek se zaměřením na volně uskladněný odplavitelný materiál v
blízkosti vodních toků. Povodňový orgán obce může následně vyzvat vlastníky pozemků v záplavovém
území k odstranění takových skládek, které mohou zhoršit odtokové poměry nebo ucpat koryto níže po
toku. Obec se také může obrátit s žádostí o pomoc této věci na nadřízený povodňový orgán, jímž je
příslušný městský úřad jako obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Zdroj: Zpravodaj Kraje Vysočina
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky

pokračování příště…
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Křesťanské okénko
15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Jsi krásná, nebes Královno,
jsi jako lilie,
Jsi jako růže rozvitá,
když rosu vypije.
Jsi bohatá jako osení
ve větru zvlněné
A jako samo slunce jsi
z bílého plamene.
A my před Tebou stojíme
a děkujeme Ti,
že se k nám skláníš, skláníš se,
jak matka k dítěti.
Zuzana Renčová – Nováková

Neděle 16. srpna v 9:00 hod. poutní mše k Panně Marii
v bazilice ve Žďáru nad Sázavou II – Klášter.

Pozvánka na výstavu obrazů
Akademického malíře Jaroslava Polanského, kterou pořádá Kulturní komise společně s Klubem
Patriotů, ve staré škole Českého Herálce.
Letos uplynulo 101 let od jeho narození v Moravském Herálci a 50 let od úmrtí. Naposledy výstava jeho
výtvarné tvorby se v naší obce uskutečnila v roce 1980.
Připravovanou výstavou chceme vzdát hold tomuto malíři našeho regionu, jež na svých obrazech zvěčnil
nejen partie rodné obce a přírodu v okolí, včetně polních prací i činnost s touto prací spojenou jako
výmlaty o žních a podobně.
Znal důvěrně svůj region, jeho obyvatele a všechny hospodářské práce a řemeslnou výrobu. Proto mu
nebylo cizí tvořit v industriálním prostředí, jako byly Žďárské strojírny, elektrárna v Poříčí u Trutnova
nebo cihelna na Milovech. Maloval však i prosté věci se kterýma se denně setkával – hrnek čaje
s buchtami, květiny za okny, ovoce, cibuli, papriku, uzené maso a další.
Výběr z jeho prací bude zahájen 8. srpna 2020 v 17 hodin a potrvá do 16. tohoto měsíce.
Zveme Vás a Vaše přátelé k prohlídce umělecké tvorby našeho rodáka. Připomenete si prostřednictvím
jeho obrazů dnes již některá místa v naší obci zcela proměněná.
F.H.
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů
Herálec
v červnu
letošního roku rozšířila svůj
vozový park
o nový
dopravní automobil s přívěsným
vozíkem, jako náhradu za starý
vůz sloužící pro přepravu osob
a materiálu k mimořádným událostem.
Obec
Herálec ve spolupráci s hasiči v minulých pěti
letech (tj. od roku 2016) pravidelně reagovala
na výzvy pro „Investiční dotace JSDH obcí“ od
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS
ČR a pro letošní rok obdržela finanční prostředky z
„Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů“
ve výši 450 tis. Kč. Na základě tohoto dotačního titulu zpracovali hasiči dokumentaci pro výběrové
řízení na veřejnou zakázku tak, aby výběrové řízení mohlo proběhnout v březnu letošního roku.
Vítězným uchazečem se stala firma Auto Trutnov s dodávkou DA L1Z na podvozku FORD Transit
kombi 350 Trend 4x4 a přívěsného vozíku AGADOS v celkové hodnotě cca 1,3 mil. Kč s DPH.
K výše zmíněné dotaci z Ministerstva vnitra - GŘ
HZS ČR se podařilo získat další dotaci ve výši
300 tis. Kč od Kraje Vysočina. Zbylou částku
z pořizovací ceny uhradila Obec Herálec ze svého
rozpočtu.
Vozidlo má celkem 9 míst, přičemž kabina
osádky je v konfiguraci 3 plus 6. Přístup k šesti
samostatným sedadlům je bočními posuvnými
dveřmi zprava i zleva.
Sedadla pro cestující jsou ve dvou řadách po třech,
jsou polohovatelná, posuvná v podélném směru a
také jsou vybavena bezpečnostními pásy.
V prostoru velitele vozu je umístěna radiostanice, ovládání výstražného zvukového a světelného
zařízení, tablet a zásuvky s USB porty.
Nákladový prostor je přístupný zadními
dvoukřídlými dveřmi. V nákladovém prostoru jsou
mimo jiné umístěny hasicí přístroje, lékárnička,
vyprošťovací nástroj Hooligan, svítilny s
magnetickými úchyty, dobíjecí úchyty pro přenosné
radiostanice a svítilny. Veškeré vnitřní prostory a
také vnější prostory jsou osvětleny pomocí LED
svítidel. Vozidlo je vybaveno také nezávislým
topením, klimatizací, parkovací kamerou a tažným
zařízením.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří mají
zásluhu na pořízení nového vozidla s přívěsným
vozíkem pro naši jednotku.
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Vás srdečně zve na slavnostní

které se bude konat v neděli 16. srpna 2020 od 15 hodin před OÚ Herálec
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Sport:
Muži
Finálový zápas turnaje ve Svratouchu se nám hrubě nevyvedl a podlehli jsme po přestřelce Svratce 7:5.
Po lacino inkasované brance, kdy chybně rozehrál Lachman, jsme dokázali otočit nepříznivé skóre
trefami Netolického se Solničkou. Hloupé vyloučení si připsal po dvou zbytečně ostrých zákrocích již
kolem 25. minuty Kovář, výhodu zužitkovala Svratka ještě do poločasu, který tak skončil 2:2. Druhé
dějství jsme začali parádně, když se trefili Hamák s Boháčem. Poté ale přišla tragická pasáž, kdy jsme
vlastními chybami a nedůrazem dovolili Svratce během pěti minut skóre otočit. Dá se říci, že každý
střelecký pokus skončil v naší síti… Na šestý gól Svratky ještě stihl zareagovat Hamák proměněnou
penaltou, poté jsme měli dvě obrovské šance na vyrovnání, ale Okurka trefil z blízka břevno a Boháč
v šanci promáchl. Po jednom z brejků navíc zatáhl za záchrannou brzdu Okurka a i on putoval předčasně
do šaten. Svratka tak přidala pojišťovací branku a gólovou přestřelku vyhrála.
O možném doplnění kádru se stále jedná, naopak do Nové Vsi na půlroční hostování odchází Forchtsam.
Soutěž se rozběhne tradičně druhý víkend v srpnu, rozlosování je následující. Věříme, že se na Vás
budeme moci zejména v domácím prostředí spolehnout a společně znovu nakopneme fotbal v Herálci
tím správným směrem!
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Společenská kronika
V měsíci srpnu oslaví své životní jubilum tito naši spoluobčané:
5. 8. Irena Gregorová, Český Herálec 396, 85 let
15. 8. Jan Teplý, Český Herálec 113, 60 let
17. 8. Miroslav Wasserbauer, Český Herálec 13, 75 let
22. 8. Jiří Houska, Herálec 303, 60 let
24. 8. Josef Němeček, Herálec 464, 65 let

Blahopřjm a do dalších lt přjm hodně štěstí, draví a spokojnosti.

Inzerce
•

Prodám fládrované vnitřní dveře (80 cm levé i pravé – prosklené a 60 cm levé i pravé plné). Zachovalé. Cena
dohodou. Tel. 721 624 046
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