Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
prázdniny končí, počasí se bude pomaličku měnit z letního na podzimní. Doufám, že Vám uplynulé
slunečné dny dodaly spoustu energie na řešení všednodenních starostí a že jste si léto dostatečně užili,
navzdory všudypřítomné hrozbě v podobě onemocnění Covid 19.
V souvislosti s průběhem koronakrize Vám v záříjovém zpravodaji přinášíme zjednodušený souhrn
povinností vyplývajících z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, platných od 1.9.2020. Tato nařízení
jistě nejsou definitivní. O jejich dalším vývoji vás budeme informovat tak, jak jen to bude možné.
Podzim jejich funkčnost zcela jistě prověří.
Po minulém přebroušení a nalakování parket v kulturním domě bylo zjištěno, že jsou na hranici
životnosti. Proto jsme vypracovali a podali v únoru letošního roku žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj v podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na obnovu podlahové krytiny
v Kulturním domě Herálec. Žádost byla schválena a 10.8. nám přišla souhlasná registrace akce od
poskytovatele dotace. Výše příspěvku je 70 % z celkové ceny. Na základě provedeného výběrového
řízení byla vybrána firma Ing. Roman Juránek z Chotěboře, která provede demontáž stávajících
a montáž nových parket s výslednou cenou 962 226,86 Kč. Realizace akce je plánovaná od 1.5. do
31.7.2021. V této době se nebudou moci v kulturním domě konat jakékoliv akce.
U stejného poskytovatele dotace, tedy u Ministerstva pro místní rozvoj, a ve stejném podprogramu
jsme letos v únoru také zažádali o finanční podporu na akci „Vybudování prostor pro komunální
a spolkovou činnost v půdním prostoru kabin na hřišti“. Žádost byla rovněž schválena. V tuto chvíli
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
V samostatném článku Vám přináší informace o investiční akci půdní vestavby v naší Základní škole,
paní Ing. Ilona Vráblová. Jsem rád, že se velice osvědčilo zřízení komise pro rozvoj obce, jejíž členové
v čele s paní Ing. Ilonou Vráblovou mají zásadní podíl na naší úspěšnosti v získávání dotací na
plánované investiční akce v naší obci a šetří obci veliké množství finančních prostředků, které bychom
jinak platili firmám, zabývajících se pomocí obcím. Děkuji.
Moc se mi líbí fotografie příznivců Atletického stadionu. Přeji jim pevné zdraví a mnoho síly do
dalších sportovních výkonů. Těším se, že atletický stadion začnou využívat také žáci naší školy
v rámci výuky tělocviku.
V sobotu 3. října přivítáme do naší obce 24 nových občánků. I ti jsou pro nás hnacím motorem,
abychom naši obec dále zvelebovali a zlepšovali prostředí pro každodenní život u nás.
Prázdniny končí a školní rok nastává. Žáci, studenti, učitelé i rodiče se budou nějakou chvíli dostávat
po vynucených jarních Koronaprázdninách do zajetých kolejí. Přeji jim, ale i Vám všem, hezké Babí
léto.
Váš starosta

Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR
se budou konat 2. - 3.10.2020.
Případné II. kolo voleb do Senátu proběhne 9. - 10.10.2020,
vždy v prostorách zasedací místnosti v budově bývalé České školy.
Volební místnost bude otevřena: Pá: 14:00 - 22:00 hodin
So: 08:00 - 14:00 hodin
Od 17.9. do 16:00 hodin 30.9.2020 – můžete zažádat
o vydání voličského průkazu.
Do 29.9.2020 – obdržíte hlasovací lístky do své poštovní
schránky.
Pokud by někdo z obyvatel Herálce měl zájem o návštěvu
volební komise s přenosnou hlasovací schránkou, prosím
kontaktujte OÚ Herálec na tel. č. 566 663 115, popř. v den
voleb volební komisi. (telefonní číslo zveřejníme v říjnovém Zpravodaji).
Právo volit má občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci. Volič musí předložit volební komisi platný občanský průkaz,
potvrzující totožnost voliče. Volební lístky budou k dispozici ve volební místnosti.
Prosíme voliče o dodržování platných epidemiologických opatření.

Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2020 nabízíme prodej kůrovcového dřeva
samovýrobou v obecních lesích za 121 Kč/m3 vč. DPH a palivového dřeva
v metrech s dovozem v Herálci za 575 Kč/prm (prostorový metr) vč. DPH.
Pozn: 1 prm = 1,3 m3

Dotace na školu – zlepší její stav a rozšíří prostory pro výuku
Za minulého zastupitelstva byla projektantem vypracována projektová dokumentace na akci –
Půdní vestavba v základní škole – odborné učebny. Projekt řeší obnovu střechy, která je ve špatném
stavu a změnu dispozičního řešení prostor pod střechou – půdní vestavbu. Cena stavebních prací se
v rozpočtu vyšplhala na 18,6 mil. Kč.
Z důvodu vysoké finanční náročnosti celé akce a jiných priorit současného zastupitelstva obce, byla
realizace akce při projednávání v zastupitelstvu odsunuta.
Ministerstvo financí v lednu letošního roku vypsalo výzvu na obnovu škol s dotací 90 %
z celkových nákladů akce. Po projednání zastupitelstvem obce se všichni zastupitelé shodli na tom, že
obec podá žádost o dotaci a o získání tak mimořádně vysoké dotace se každopádně pokusí.
Komise pro rozvoj obce vypracovala žádost se všemi potřebnými přílohami a v březnu tohoto roku ji
zaslala na ministerstvo.
Na konci června, k překvapení všech, byla obec ministerstvem informována o přidělení dotace. Radost
však brzy vystřídaly obavy, zda je reálné, tak velkou akci zrealizovat z velké části (profinancovat
dotaci cca 16 mil. Kč) do konce letošního roku, což je podmínka pro přidělení dotace.
Výběrové řízení bylo složitější, protože se v prvním kole nepřihlásila žádná stavební firma, zřejmě
z důvodu časové náročnosti stavby a přísnějších zadávacích podmínek. Ve druhém kole po zmírnění
podmínek nabídky poslaly 2 stavební firmy. Vítězná firma je z Brna a její nabídková cena činí 17,49
mil. Kč vč. DPH a v tomto týdnu její zástupce s naším panem starostou podepisují smlouvu o dílo.
Zároveň Komise pro rozvoj obce vybrala na základě výběrového řízení odborníka na technický dozor
a bezpečnost práce (odborný dohled nad stavbou).
Realizace akce bude zahájena snad co nejdříve, ideálně ihned po podpisu smlouvy o dílo
a ukončena by měla být v březnu 2021.
Provoz školy by stavební práce měly omezit jen minimálně, vše je konzultováno s vedením školy
a budova je na zahájení prací připravena. Doufáme, že nám bude přát také počasí, neboť celý projekt
bude zahájen odkrytím části střechy nad půdní vestavbou a pracemi na ní. Všichni věříme, že nás
vybraná firma s nejnižší nabídkovou cenou za provedení díla nezklame a časově velmi náročnou
stavbu úspěšně zrealizuje.
Budeme se snažit rizika snížit na minimum a pevně doufáme, že na jaře příštího roku bude důvod se
radovat z dobře odvedené práce a hezkých nových prostor sloužících dětem pro příjemnější
a kvalitnější výuku.
Za komisi pro rozvoj obce Ing. Ilona Vráblová

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 22/7-2020, konaného 29. 7. 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: 12
Omluveni: Ing. Lukáš Teplý, Ing. Bohumil
Dostál, Ing. Tomáš Odvárka
(v 17:05 hod. přišel: Ing. Petr Vrábel, Pavel
Troníček, v 17:12 hod. Miroslav Dítě,
v 17:40 hod. přišel David Gregor, Dis.
viz.„Prezenční listina“
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení ZO 20/6-2020
z 10.6.2020 a 21/6-2020 z 24. 6. 2020,
RO 19/6-2020 z 24.6.2020
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:
Marketa Pospíšilová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu:
Pavel Teplý a Matěj Trávníček
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 8, proti:0, zdrž: 0
(chybí: Ing. Petr Vrábel, Pavel Troníček,
Miroslav Dítě, David Gregor, Dis.)
3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020
dle přílohy.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí:
David Gregor, Dis.)
3.2.1. ZO schvaluje na základě řádně
zveřejněného záměru žádost č.j. 666/2020 p. Z,

Herálec o pronájem předsálí KD v termínu
11.9.2020 za účelem oslavy.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí:
David Gregor, Dis.)
3.2.2. ZO schvaluje na základě řádně
zveřejněného záměru žádost č.j. 730/2020 p. T,
Herálec č.p. 113 o pronájem KD v termínu
29.8.2020 za účelem oslavy.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí:
David Gregor, Dis.)
3.3. ZO schvaluje na základě žádosti č.j.
619/2020 TJ Sokol o poskytnutí individuální
dotace nebo návratné finanční výpomoci finanční
příspěvek ve výši 180.000 Kč.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 1 (chybí:
David Gregor, Dis.)
3.4 ZO schvaluje žádost č.j. 701/2020 p. R.
Gregorové o odstoupení z funkce předsedy
Kulturní komise k datu 31. 8. 2020 a novým
předsedou Kulturní komise bude od 1.9.2020
Hana Štollová.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 1 (chybí:
David Gregor, Dis.)
3.5. ZO vzalo na vědomí Protokol č. 22/20 o
výsledku veřejnoprávní kontroly na financování
provozních
nákladů
sociálních
služeb
s výsledkem bez nedostatků.
3.6. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
měsíc 6/2020 ve výši 1043 Kč
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 1 (chybí:
David Gregor, Dis.)
3.7. ZO rozhodlo na základě informací o
zpoždění ve věci zpracování technické
dokumentace k dotačnímu titulu „Generel
odvádění a čištění odpadních vod v Herálci“
požádat Kraj Vysočina o prodloužení termínu
realizace projektu ID FV02742.0034 do
31.12.2020 a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování do 31.1.2021.
Hlasování : Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0

4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje žádost p. J, Dolní Heřmanice
o zřízení věcného břemene
na
pozemky p.č. 442/5 a 445 ve prospěch pozemků
434, 435 a 556/29 a pověřuje starostu dalším
jednáním v této věci.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
4.2. ZO bere na vědomí žádost p. Ž, Herálec o
prodej části pozemku p.č. 545/1 v k.ú. Herálec na
Moravě a pověřuje starostu dalším jednáním
v této věci.
4.3. ZO schvaluje koupi pozemků p.č. 271/44 o
výměře 3271 m2, p.č. 271/9 o výměře
1014 m2 a p.č. 1056/3 o výměře 239 m2, vše
v k.ú. Český Herálec za cenu 115,-- Kč/m2
od manželů K, Znojmo a pověřuje starostu dalším
jednáním v této věci.
Hlasování : Pro: 10, proti: 0, zdrž: 2
4.4. ZO vzalo na vědomí doručenou pochvalu p.
S, Herálec 220 za příkladný přístup starosty
k řešení přívalových srážek a dlouhotrvajících
dešťů.
4.5. ZO vzalo na vědomí doručené souhlasné
vyjádření Lesů ČR, správy toků ve věci oprav
Brušoveckého potoka.
4.6. ZO schvaluje jmenování členů šetřící
komise za Obec Herálec pro plánovanou realizaci
obnovy operátu novým mapováním v kú. Český
Herálec.
Členové: Josef Bureš
Zdeněk Gregor – starosta obce
Lubomír Gregor
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
4.7. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s pí. PT, Český Herálec 82 na p.č. st. 65
a 9/51 v k.ú. Český Herálec.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje smlouvu o převodu vlastnictví
k majetku
České
republiky
s Hasičským
záchranným sborem v pořizovací hodnotě
195.391,55 Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0

5.2. ZO schvaluje Kupní smlouvu s firmou
Českomoravský beton a.s. Beroun a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje Kupní smlouvu č.j.
UZSVM/BZR/1955/2020-BZRM, na úplatné
nabytí pozemku pozemková parc. č. 1121 v obci
Herálec a k.ú. Český Herálec, z vlastnictví ČR
s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do
vlastnictví obce Herálec za kupní cenu 128.000,Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.4. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/7/20
s firmou Pavel Ondráček, Studio P, Žďár nad
Sázavou na zpracování Změny č. III Územního
plánu Herálec a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.5. ZO schvaluje na základě žádosti p. MVDr.
Petry Orlovské a řádně zveřejněného záměru
prodloužení pronájmu prostor v č.p. 201 Herálec
za účelem veterinární ambulance do 30.6.2021.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.6. ZO schvaluje na základě žádosti p. H a
řádně
zveřejněného
záměru
prodloužení
pronájmu bytu č.2. v č.p. 149 Herálec na dobu 1
roku, tj. do 31.5.2021.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o
věcném břemeni č. NM-014330060784/001
na základě schválené Smlouvy o smlouvě
budoucí z řízení věcného břemene
č. 1030043424/001 ze dne 31.8.2018.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.8. ZO schvaluje Žádost o povolení sportovní
akce pořadatelského týmu VyKing ,,Závod
horských kol“. Termín akce je 12.9.2020 od 10
hodin a předpokládaný počet účastníků 80 osob.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.9. ZO schvaluje Smlouvu o dílo se
zhotovitelem fi: DOSIP Servis s.r.o. Okříšky
IČ: 27720713 na ,,Dodávku a instalaci 3 ks
dopravních odrazových zrcadel včetně
příslušenství dle cenové nabídky“.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0

5.10. ZO schvaluje Smlouvu o dílo se
zhotovitelem fi: DOSIP Servis s.r.o. Okříšky
IČ: 27720713 na ,,Dodávku a instalaci 2 ks
ukazatelů rychlosti včetně příslušenství dle
cenové nabídky“.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.11. ZO bere na vědomí výsledky celoplošné
deratizace obce Herálec – jaro 2020.
5.12. ZO schvaluje Žádost o pořádání
motoristické akce ,,Herálecký motokros“
27.9.2020.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 1

stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
č.6.2020
5.14. ZO schvaluje vypovězení nájemní smlouvy
na p.č. 1049 v k.ú. Český Herálec manželům Z,
Herálec čp. 196. Pozemek vyklidit a uvést do
původního stavu do 2/2021.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.15. ZO schvaluje nabídku fi. LE CLAVERA,
s.r.o. IČ: 24815373 na nákup nové verze
webových stránek Obce Herálec za cenu 31.994,- Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0

5.13. ZO bere na vědomí ,,Nařízení
mimořádného opatření Krajské hygienické

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č. 23/8-2020,
konaného 12. 8. 2020 v 19:00 hodin
Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci
Celkový počet čl. ZO: 12; Omluveni: Ing.
Bohumil Dostál, Hana Štollová, Pavel Teplý,
viz.„Prezenční listina“
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení ZO 22/7-2020
z 29.7.2020
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: Zdeněk Gregor
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Pavel
Troníček, Ing. Tomáš Odvárka
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
4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje předložený záměr na
vypořádání pozemků u č.p. 91, sousedící s firmou
Anita Moravia a.s.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje vybrat jako nejvhodnější
nabídku veřejné zakázky "PŮDNÍ VESTAVBA
ZŠ HERÁLEC – ODBORNÉ UČEBNY"
nabídku společnosti DMC Brno, s.r.o., Slovákova
2 602 00 Brno, IČ 07137249 z důvodu, že
nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi
obcí Herálec a vybraným uchazečem. Cena díla je
14 460 000 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 1

5.2. ZO schvaluje vybrat jako nejvhodnější
nabídku veřejné zakázky ,,Obnova podlahové
krytiny v Kulturním domě Herálec“ nabídku
společnosti Ing. Roman Juránek, Chotěboř,
IČ: 444 535 58 z důvodu, že nabídka tohoto
uchazeče byla hodnotící komisí vyhodnocena

jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí
Herálec a vybraným uchazečem. Cena díla je
962.226,82 Kč
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0

Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce Herálec bude ve středu 9. 9. 2020
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Letní kino 2020
Rok 2020 nebyl pro naše letní kino rokem vydařeným s ohledem na nepředvídatelné počasí i počet
diváků, jenž kino navštívilo. Výsledkem je velké zklamání všech pořadatelů, neboť samotná příprava
každého kina je velice zdlouhavá a náročná, nemluvě o ceně za práva k promítání filmových titulů.
I přesto, že jsme se snažili některá kina narychlo přesunout do našeho kulturního domu, návštěvnost
byla žalostná.
Z těchto důvodů jsme se rozhodli, že další promítání obecního kina v roce 2021 budou jen
výjimečná v maximálním počtu 3 promítání. Abychom se co nejvíce přiblížili zájmu heráleckých
diváků, bude součástí nových webových stránek obce i „Anketa“, kde každý bude schopen hlasovat
pro film, jenž by rád viděl v letním kině. Nové webové stránky obce plánujeme spustit začátkem
listopadu 2020 a návštěvníci již budou moci hlasovat pro dětský film na prosinec.
Pevně věříme, že rok 2021 bude opět rokem úspěšným a sejdeme se na našem fotbalovém hřišti
zase v hojném počtu.

Matěj Trávníček

Kulturní komise pořádá v sobotu 26. září 2020
„Výšlap k chatě Eleonorka"
Informace budou zveřejněny na plakátu
a na www.stránkach.

Zprávy ze školy
Informace k zahájení školního roku 2020/2021
1.9.

Zahájení nového školního roku proběhne ve třídách s třídními učiteli od 7:30 – 8:15 hod.
Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů v 1. třídě od 7:30 hod. (přesunutí třídy
z důvodu oprav - učebna Hv u ŠD)
Do prvního ročníku je zapsáno 12 žáků.
Prvňáčci se mohou těšit na paní učitelku Mgr. Janu Vyhlídalovou.
UPOZORNĚNÍ
Prosíme rodiče a doprovod prvňáčků první den školy, aby měli po celou dobu pobytu ve
škole roušku.
Vzhledem ke COVID-19 je pohyb cizích osob (i rodičů) po budově školy bez předchozího
ohlášení ZAKÁZÁN.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění NESMÍ vstoupit do budovy školy.
Školní jídelna bude v provozu, oběd si mohou žáci předem přihlásit na telefonu
566 663 128, nebo e-mailem na jidelna@zsheralec.cz. Děti z mateřské školy jsou automaticky
přihlášeny.

2.9.

Od středy bude vyučování probíhat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (první
týden).
Školní družina bude v provozu do 15:30 hod.

• Zahájení výuky nepovinného předmětu Náboženství proběhne během září.
• Zahájení činnosti zájmových kroužků je plánováno od října. Žáci dostanou nabídku kroužků
s veškerými informacemi o platbě, čase konání a jejich organizaci během měsíce září. (Úplata je
stanovena na 400 Kč/pololetí).
Všechny aktuální informace budou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy www.zsheralec.cz,
kde mohou rodiče a žáci najít důležité kontakty, aktuální jídelní lístek, individuální konzultační hodiny jednotlivých
učitelů, zprávy a fotografie z různých školních akcí, školní řád atd

Všem přeji úspěšný a hlavně pohodový školní rok 2020/2021!
Mgr. Pavla Dlouhá - ředitelka ZŠ a MŠ Herálec

Zprávy ze školní jídelny
Vzhledem k neustálému zdražování cen potravin, zvláště masa a mléčných výrobků,
jsme nuceni přistoupit po letech k navýšení poplatků za školní stravování.

Nové ceny:

MŠ

svačina

9,-

pitný režim

ZŠ

třída

věk

1,-

1-4

(7-10)

24,-

oběd

20,-

5-8

(11-14)

27,-

odpolední svačina

7,-

9

(15 a více)

28,-

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle dosaženého věku v daném školním roce,
tedy od 1. září do 31. srpna.

Rodičům, kteří provádí platbu inkasem z účtu, doporučujeme zvýšení
limitu na měsíc.
Nastavení limitu na 23 stravovacích dnů.
-

MŠ

svačina + oběd = 690,svačina + oběd + odpol. svačina = 860,-

-

1.-4.roč.
5.-8.roč.
9.roč.

oběd = 560,oběd = 630,oběd = 650,-

Další informace ve školní jídelně na tel. č. 566 663 128 nebo pište na e-mail: jidelna@zsheralec.cz
Ostatní vnitřní řád školní jídelny při ZŠ a MŠ se nemění, najdete jej na www.zsheralec.cz

Těšíme se na Vás ve školní jídelně a přejeme úspěšný nový rok 2020/2021.
Za zaměstnance školní jídelny Pavel Teplý

Křesťanské okénko
28. září – Svatý Václav - dědic
„Ty jsi dědic České země, rozpomeň se na své plémě,“
zpíváme ve Svatováclavském chorálu. Zkusme přemýšlet
o tom, co vyjadřují tato slova.
Svatý Václav je dědic. Neměli bychom však být spíše my
dědici svatého Václava, jeho odkazu, jeho stylu života? A
vůbec, co to znamená slovo „dědic“? Pokud se zeptáme takto,
možná se dobereme smyslu textu, který zpíváme.
O historikovi Dušanu Třeštíkovi se říká, že si rád vymýšlí, ale
jeho vysvětlení původu slova „dědic“ je docela pravděpodobné
a zcela nepochybně nám poslouží k vysvětlení role či úlohy
svatého Václava pro náš národ.
Kmen Čechů, stejně jako každý jiný kmen, ctil bůžky svého
rodu. Ti slovanští byli vyrobeni ze dřeva a naši předkové jim
říkali „dědci“. Když se rozhodli, že přestěhují svá obydlí, vzali
své ochránce na ramena a odnesli je spolu se vším svým
majetkem na místo, které se jim zdálo příhodné. O tom píší jak
Kosmas, tak Kristiánova legenda, že otcové donesli své dědky
až na horu Říp, kde se jim zalíbilo.
Když naši předkové nalezli místo, kde se rozhodli postavit
svou vesnici, nejdříve ze všeho zasadili do plánovaného centra
své dědky – bůžky a ochránce rodu. Ti jim měli zajistit nerušené spočinutí a budování, hojnost, mír
a zdraví. Od té doby se u nás vesnicím říká „dědina“.
Když do našich zemí přišli první misionáři křesťanské víry, nemohli jednoduše smést ze stolu
hodnotový systém, základní vzorce kultury našich předků. Křesťanství může jednat velmi moudře:
Pochopit, co je dobré použít, a naplnit křesťanským smyslem podle přísloví: chceš-li vzít psovi kost,
dej mu kus masa.
Vhod jim přišel svatý Václav, panovník a mučedník. Svatý Václav se stal „dědkem“, respektive
dědicem České země, ochráncem národa a české státnosti.
Kolem svého ochránce se shromažďoval národ již velmi záhy. O tom bychom se dočetli v seriózních
dějepisných knihách. Kolem sv. Václava je národ schopen semknout své síly i dnes. Snad jsme právě
pochopili proč…
Ne náhodou si korunu Karla IV. panovníci půjčovali od sv. Václava. Ležela totiž na jeho lebce.
Koruna českého království patří jemu a nikdo nepovolaný na ni neměl ani nemá právo.
Ten, kdo ctí svatého Václava, ctí své kořeny. Kdo ctí své kořeny, je pevně zakořeněný a jen tak nic
s ním neotřese. Kdo naopak od sebe odsekává své kořeny, padne a zahyne.
„Opustím-li tě, zahynu…“ přiznává Viktor
Dyk.
„Ach v zemi krásnou, zemi milovanou
A exilový básník Robert Vlach dodává:
v kolébku svou i hrob svůj, matku svou
„V té zemi krásné, kolébkou co byla,
v vlasť jedinou i v dědictví mu danou
dopřeje Bůh nám hrob?“
v šírou tu zemi, zemi jedinou…“
zpívá v Máji Karel Hynek Mácha.
Je nutné dodat, že svatý Václav měl také své kořeny. Kořenem, který mu dal nejvíce živin, je Kristus.
Ale to ať každý domyslí sám, jak se z toho poučit.
(z knihy De sanctis - O svatých – Petr Šabaka, www.vira.cz)

Milé děti a studenti,
loňský školní rok byl prazvláštní a tak Vám na prahu toho nového chci popřát klidné časy
a mnoho radosti. Když na jaře vypukla pandemie, mnozí pamětníci si asi vzpomněli na uhelné
prázdniny, které byly v lednu 1979 v celém tehdejším Československu. Trvaly neuvěřitelných 21 dní
a kromě škol byly zavřeny také galerie, divadla, kina a dokonce i televize vysílala jen pár hodin denně.
Tehdy bylo příčinou kalamitní počasí: během 24 hodin se u nás ochladilo o 26°C a promoklé uhlí
zmrzlo na kámen i ve vlakových soupravách. Tepelné elektrárny a teplárny byly zcela ochromené.
Letos jsme zažili vynucené prázdniny z jiného důvodu, který přišel plíživě a neviditelně.
C.S. Lewis, autor Letopisů Narnie, jednou řekl: „Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za
námi.“ Nemyslel tím ale jenom naději, že bude líp, ale spíše povzbudil k úsilí, abychom my
překonávali všechny obtíže a hledali dobro, které můžeme vytvořit.
Ať se Vám to daří v novém školním roce, ať už budou okolnosti jakékoliv…
P. Vladimír Vojtěch Záleský

Příznivci ,,Atletického stadionu“

Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky

pokračování příště…

TFA mladého hasiče
Druhou srpnovou sobotu se uskutečnil druhý
ročník „Soutěže mladého hasiče v disciplíně TFA“
v Habrech.
V Habrech nás přivítalo velmi horké počasí
a závodníky tak nečekal pouze boj s překážkami,
ale také boj s počasím. Závodníci měli před sebou
dráhu, která byla rozdělena na šest úseků, kde
plnili jednotlivé silové disciplíny a cílem každého
z nich je zvládnout celou trať v co nejkratším
čase.

Máme obrovskou radost, jak naši chlapci
boj zvládli. Kategorii starších chlapců
závodníci z SDH Herálec. S absolutně
časem vyhrál Petr Kosek ml., druhé místo
Lipka a jako třetí skončil Lukáš Kosek.

tento náročný
totiž ovládli
nejrychlejším
obsadil Jakub

Už tak vynikající výsledek heráleckých hasičů završil
třetím místem Matěj Adámek v kategorii dorostu.
Všem závodníkům patří dík za účast na soutěži a jejich
odvahu vyzkoušet si tuto fyzicky náročnou soutěž, která byla o to náročnější vzhledem k horkému
počasí.
Hlavně klukům děkujeme za výbornou reprezentaci našeho sboru!

Sport:
Poslední víkend v srpnu se rozjedou i mládežnické soutěže, do kterých zasáhnou starší žáci a starší a mladší
přípravka, rozpis zápasů přikládáme.
MUŽI
Před novým soutěžním ročníkem se nám kromě turnaje ve Svratouchu nepodařilo vinou nedostatečného počtu
hráčů (ať už na naší straně, či na straně soupeře) sehrát žádné přátelské utkání. Kádr se rozšířil o pět nových hráčů,
o Lachmanovi se Solničkou již byla řeč v minulém čísle, v prvním domácím utkání pak fanoušci mohli vidět návrat
Martina Cestra, který náš dres oblékl po několika letech. Posledními, kdo nově usedl do kabiny, pak byla dvojice
hráčů z Jimramova – Jaroslav Štěrba a Michal Zobač, kteří k nám přicházejí zatím na půlroční hostování.
HERÁLEC – MORAVEC 2:2 (Boháč, Okurka)
Za tropických teplot nám vyšel úvod sezony na výbornou. Okurka vypíchl při rozehrávce balon Sodomkovi a posunul
ho na Boháče, který měl dostatek času a prostoru si míč seštelovat na obávanou placírku a ze 30ti metrů překonal
výstavním projektilem Pokorného, 2. minuta 1:0! O dvě minuty později bylo ještě veseleji, po přihrávce Slováčka
vyslal Boháč z první po lajně rozběhnutého Uchytila, přízemní centr chytře pustil na první tyči Solnička a osamocený
Okurka již neměl problém uklidit přesnou přihrávku do odkryté branky, 4. minuta 2:0! Hosté se z úvodní spršky
oklepali rychle, po autovém vhazování dostali až příliš prostoru ve středu pole Sodomka s Horkým, druhý jmenovaný
natáhl rovněž z úctyhodné vzdálenosti a i tato parádní rána zapadla přesně pod víko Žejdlíkovy branky, 8. minuta
2:1! Po snížení jsme nepochopitelně svěsili hlavy dolů a trvalo nám, než jsme se dokázali na hřišti opět probudit. To
už si Moravec vypracoval další dvě možnosti, k ohrožení branky však nedošlo nejprve díky Cestrovi a poté Černému,
kteří zapracovali dobře pozičně. Zpět do dvougólového vedení jsme mohli jít po velké šanci Hamáka, Solnička přiťukl
na Slováčka a jeho nadýchaný centr našel na zadní tyči úplně volného domácího křídelníka, ten však hlavou vůbec
netrefil branku. Po ospalé pasáži, která příliš vzruchu na výborně připraveném trávníku nepřinesla, jsme bohužel
lacino inkasovali. Hamák táhl rychlý brejk, při postupu vpřed mohl zvolit přihrávku hned na trojici osamocených
spoluhráčů, situaci však vyřešil hrozivě, při kličce míč ztratil a Juračka neměl problém přelstít rozhozenou obranu
přihrávkou na Černého M., který si hravě poradil s nabízenou šancí a zakončil přesně k tyči, 36. minuta 2:2! Po
srovnání skóre jsme vypadli ze hry a hned dvě šance hasili hokejovým padáním do střel ve vlastní šestnáctce. Před
odchodem do kabin nevyřešil další slibně se rozvíjející brejk dobře ani Okurka, po úvodní pětačtyřicetiminutovce
svítil na tabuli nerozhodný výsledek 2:2. Druhou půli jsme začali znovu dobře, Boháč dokázal najít skulinku
v obležení protihráčů a oslovil znovu netísněného Hamáka, ten ani tentokrát nedokázal v gólové šanci trefit bránu a
vysoko přestřelil. Na druhé straně měl Černý M. šanci po propadnutí výkopu až za naše stopery, kdy ho nestihl
zakřižovat Cestr, naštěstí pro nás si hostující forvard míč ukopl a Lachman, který v poločase vystřídal zraněného
Žejdlíka, byl z brány včas. Obrovský problém nám dělal sběr odražených míčů, i když Cestr byl ve většině
hlavičkových soubojů úspěšný, nikdo ze středních záložníků již nebyl schopný balon podržet na našich kopačkách.
Z toho pramenila i šance Sodomky, který se dostal k zakončení z bezprostřední blízkosti, branku však razantní
střelou netrefil. Po sérii chyb v rozehrávce jsme se probudili a začali získávat půdu pod nohama, hra se přesunula na
hostující polovinu, k čemuž přispělo i střídání, kdy hru oživil Suchý s Veselským. Když si došel pro faul velmi dobře
hrající Kovář, zkoušel to chytře Boháč, střílený centr na přední tyči přizvedl Horký těsně nad břevno vlastní branky.
Z následného rohu znovu zahrozil Boháč, točený balon se kroutil téměř přesně do vzdálenějšího koutu, chyběly
centimetry, takhle se odrazil od tyče ven, kde už nikdo v tradiční modrobílé kombinaci zakončit nedokázal. Po autu a
narážečce s Břízou centroval Hamák, v záklonu nedokázal před bránou volný Boháč líznout míč lépe než vedle tyče.
Po faulu na aktivního Kováře se z třiceti metrů opřel do míče Boháč, Pokorný byl tentokrát u tyče včas a pěknou
střelu vyrazil. Potrestat naší střeleckou nemohoucnost mohl Sodomka, ani ten ve vyložené pozici síť rozvlnit
nedokázal. Navíc krátce před koncem nepochopitelným zkratem oslabil svůj tým, kdy povalil na zem Holce a protože
již hrál s jednou žlutou kartou, následovala karta červená. Kratičkou přesilovku se nám využít nepodařilo a v prvním
kole tak došlo k dělbě bodů.

DUKOVANY – HERÁLEC 0:1 (Solnička)
Do Dukovan jsme odjížděli ve značně oslabené sestavě, vždyť počet omluvenek se zastavil na čísle 9! Oslaben byl
nejen hráčský, ale i novinářský tým, proto přinášíme pouze stručný přehled, jak jsme dokráčeli k prvním třem
bodům. Než jsme se stihli na hřišti zformovat, Dukovany zahodily tři gólové šance, při kterých ani netrefily zařízení.
Když si hráči zvykli na pro mnohé nezvyklý post, začali jsme směrem dopředu hrozit i my, ale žádná ze šancí se
rovněž neujala. Nejblíže byl Boháč, který však vysoko přestřelil. Domácí byli lepším týmem, předváděli daleko
fotbalovější výkon, my jsme však pozornou defenzivou plnili jasný cíl – neinkasovat. V poločase se šlo do kabin za
nerozhodného stavu, s čímž jsme mohli být jednoznačně spokojenější my. Po přestávce jsme vyběhli na trávník se
smělejšími plány, dvě tutovky během pár minut se nám však proměnit nepodařilo. Iniciativu tak opět převzal domácí
soubor, museli jsme řešit několik závarů, Lachman s obětujícími se zadáky však byl pokaždé úspěšný. Lekci
z produktivity uštědřil soupeři nejmladší hráč v našem dresu, domácí zadáci si tak dlouho pohrávali s balonem
přihrávkami před vlastní bránou, až ho vypíchl Solnička a s naprostým přehledem poklidil kulatý nesmysl přesně
k tyči! Půl hodiny před koncem jsme tak šli do jednogólového vedení a samozřejmě bylo naším úkolem ještě více
zpevnit defenzivu. Výborný zápas odehráli Okurka s Burešem, kteří skvěle pozičně vykrývali prostory. Dukovany se
tlačily dopředu, takže se nabízelo několik brejkových příležitostí, ty se nám však již proměnit nepodařilo a když jsme
ustáli závěrečný tlak, mohli jsme oslavit první letošní vítězství!
V posledním zápase před uzávěrkou jsme doma skolili půlmistra loňské sezony z Počítek, reportáž bude součástí
příštího vydání.

Společenská kronika
V měsíci září oslví své životní jubilum tito nši spoluobčné:
1.9. Jiří Vodička, Český Herálec 20, 50 let
9.9. Božena Trávníčková, Č. Herálec 62, 55 let
11.9. Josef Filipi, Kocanda 315, 86 let
17.9. Karel Kostelecký, Č. Herálec 408, 65 let
19.9. Marie Majorová, Č. Herálec 347, 84 let
24.9. Růžena Kloudová, Herálec 467, 50 let
26.9. Gregorová Marie, Č. Herálec 171, 75 let
29.9. Urbánek Milan, Český Herálec 434, 70 let
Blhopřjm  do dlších lt přjm hodně štěstí, zdví  spokojnosti.
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