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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č. 3/12-2018,
konaného 19. 12. 2018 v 18:00 hodin
Herálec pod Žákovou horou ve výši 70.000Kč.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.2. ZO schvaluje dar SPCCH Herálec na rok
2019 ve výši 9.000 Kč.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.3. ZO schvaluje dar Zahrádkářům Herálec na
rok 2019 ve výši 7.000 Kč.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.4. ZO schvaluje rozpočet knihovny na rok 2019
ve výši 25.000 Kč.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.5. ZO schvaluje rozpočet JSDH Herálec na rok
2019 ve výši 350.000 Kč.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.6. a) ZO schvaluje rozpočet Obce Herálec na
rok 2019 sestavený na paragrafy ve výši příjmů a
výdajů 27.800.000 Kč.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.6. b) ZO schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
peněžních a věcných darů dle návrhu rozpočtu na
rok 2019 v té výši a těm fyzickým a právnickým
osobám, jaké jsou uvedeny v tabulkové části.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.7. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
Základní školy a Mateřské školy Herálec,
příspěvkové organizace na rok 2020 a rok 2021.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.8. ZO schvaluje rozpočet nákladů a výnosů
Základní školy a Mateřské školy Herálec,
příspěvkové organizace na rok 2019.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.9. ZO schvaluje pověření Rady obce Herálec
k provedení rozpočtového opatření k 31.12. 2018
v souladu s § 102 odst. 2 zákona o obcích
v platném znění.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3.10. ZO bere na vědomí žádost o prominutí
platby pana Tomáše Hamáka za změnu Územního
plánu č.II.
3.11. ZO bere na vědomí žádost o prominutí
platby pana Tomáše Trávníčka za změnu
Územního plánu č.II.

Zahájení: 18:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci - budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 10 v 18:20 přišel M. Dítě
Omluveni: Ing. Karel Štoll, L. Gregor, Zdeňka
Gregorová, Ing. Tomáš Odvárka, M. Dítě
viz. „Presenční listina ZO“
Program jednání :
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO č.2/11-2018
2.2. Kontrola usnesení RO č.1/11-2018
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,
Pavel Troníček
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrž. 0
2.1. Kontrola usnesení ZO č. 2/11-2018 :
2.1.1. ZO volí počet členů komise pro rozvoj obce
– 3 členů. Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
2.1.2. ZO volí předsedou komise pro rozvoj obce
- Ing. Ilona Vráblová, s měsíční odměnou 2000
Kč.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
2.1.2. ZO volí členy komise pro rozvoj obce Ing. Lukáš Teplý, Miroslav Dítě
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
2.3. Kontrola usnesení RO č.1/11-2018 :
2.3.1. ZO schvaluje protokol o výsledcích
veřejnosprávních kontroly hospodaření ZŠ a MŠ
Herálec za období od 1.1.-30.9.2018
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
3. Hospodaření obce:
3.1. ZO schvaluje žádost o poskytnutí
individuální dotace Římskokatolické farnosti
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4.Pozemkové záležitosti:
4.1. ZO bere na vědomí žádost o prodej pozemku
p.č. 622, k.ú. Herálec na Moravě o výměře 240 m2
– SS, Herálec 5. Záměr prodat pozemek bude
vyvěšen na úřední desce.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
4.2. ZO bere na vědomí žádost o prodej pozemku
p.č. 306/37, k.ú. Herálec na Moravě o výměře 42
m2 – LK, Svratouch 342 a LK, Herálec 362.
Žadatel na své náklady zpracuje GP, při kterém
bude přítomen zástupce Obce Herálec. Po
zpracování GP bude záměr pozemek prodat
zveřejněn na úřední desce.
4.3. ZO bere na vědomí žádost o prodej pozemku
p.č. 306/17, k.ú. Herálec na Moravě o výměře 12
m2 – LK, Svratouch 342 a LK, Herálec 362.
Žadatel na své náklady zpracuje GP, při kterém
bude přítomen zástupce Obce Herálec. Po
zpracování GP bude záměr pozemek prodat
zveřejněn na úřední desce.
4.4. ZO bere na vědomí žádost o pronájem části
pozemku p.č. 239/47, k.ú. Herálec na Moravě –
manželé M. Záměr pronajmout pozemek bude
vyvěšen na úřední desce dle nákresu žádosti.
4.5. ZO bere na vědomí žádost o prodej pozemku
p.č. 1046/4, k.ú. Český Herálec o výměře 16 m2 LK, Štursova 1664/11, Žďár nad Sázavou. Záměr
prodat pozemek bude vyvěšen na úřední desce.
4.6. ZO bere na vědomí žádost o směnu
pozemku p.č. st. 50, k.ú. Herálec na Moravě – Ing.
ZL, Svahová 12, Brno Kohoutovice. Žadatel na
své náklady zpracuje GP, při kterém bude
přítomen zástupce Obce Herálec. Po zpracování
GP bude záměr pozemek prodat zveřejněn na
úřední desce.

4.7. ZO bere na vědomí žádost o zamezení
průjezdu stavební techniky přes pozemek
p.č.230/2 - LK a JK, Jihlava. Obec postaví
zábranu a upozorní stavební firmu, aby pozemek
nevyužívala jako příjezdovou komunikaci.
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených
ZO :
5.1. ZO schvaluje žádost Mysliveckého spolku
Herálec o pronájem kulturního domu dne
12.1.2019 za účelem pořádání tradičního
mysliveckého plesu za standardních podmínek.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
5.2. ZO schvaluje žádost KDU ČSL Herálec o
pronájem kulturního domu dne 2.3.2019 za
účelem pořádání tradičního maškarního plesu za
standardních podmínek.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
6. Diskuse – různé :
6.1. Body minulé diskuse
6.2. ZO schvaluje investiční záměr nákup budovy
čp.91 od p. JS za max. cenu 2.000.000 Kč.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrž. 1
6.3. ZO schvaluje, že Ing. Milan Pelikán, Lučiny
1186/1, Žďár nad Sázavou, bude projektovat
„Půdní vestavba ZŠ Herálec – odborné učebny a
obecní muzeum“ dle stávajících zadání. Stávající
projekt se rozdělí do 2 nezávislých projektů (levá
a pravá část)
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0
2.1.2. ZO volí počet členů kulturní komise – 6
členů. Dalším členem kulturní komise je p.
Ladislav Havlík za měsíční odměnu 1150 Kč.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 0

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 9. 1. 2019 v 18:00 hodin
v budově bývalé České školy.

Splatnost poplatku za komunální odpad, psa a stočné je do 31. 5. 2019
Číslo účtu: 1623750339/0800

VS: číslo popisné

Poplatek za komunální odpad 550 Kč/osoba, 550 Kč/rekreační objekt
Poplatek za stočné 550 Kč/osoba + 15 % DPH (celkem 632,5 Kč)
750 Kč/rekreační objekt +15 % DPH (celkem 862,50 Kč)
Poplatek za psa 300 Kč/1x pes, 200 Kč/1x pes (majitel psa důchodce)

Zahrádkáři Herálec děkují všem, kteří se podíleli na přípravě vánočního projektu ,,ČTYŘI ADVENTNÍ
NEDĚLE“. Zároveň děkují účinkujícím a majitelům zvířat, kteří je ochotně zapůjčili do živého Betléma.
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Vážení spoluobčané,
jsme právě na začátku roku 2019. Mnozí z nás o svátcích bilancovali události končícího roku 2018, co se
komu povedlo, co ne, co měl kdo udělat lépe, nebo jinak. Toto bilancování je třeba, ale důležitější je dívat se
dopředu. K tomu, abychom vše zvládli co nejlépe, Vám všem do nového roku přeji HODNĚ ZDRAVÍ!
Váš starosta Zdeněk Gregor
CO SE DĚJE?
Když někdo likviduje zařízení na moravském hřišti, nebo si dokazuje svoji sílu při ničení provizorního
zábradlí před vstupem do zdravotního střediska (oboje zdokumentované), tak kroutím hlavou. Co se ale
úplně vymyká mému chápání je podezření na to, že někdo tráví po obci psy. Více v přiloženém článku.
Pesimismu bylo dost, snad se někdo chytne za nos a přehodnotí svoje chování, abychom to nemuseli řešit
přes patřičné orgány.
Zastupitelstvo obce schválilo nákup budovy č.p. 91 od pana J. Stodoly za účelem vybudování nových
prostor pro praktického lékaře, dětského lékaře a zubního lékaře, který chce své služby rozšířit o křeslo
zubní hygieny.
S tím je spojené i to, jak už jistě všichni víte, že nám MUDr. Jílková oznámila předčasné ukončení
poskytování zdravotní péče hrazené pojišťovnami o cca 1 rok.
Podařilo se sehnat nového praktického lékaře MUDr. Hatalu jehož dopis pacientům je zveřejněn na www.
stránkách obce. V současné době probíhají jednání pana doktora, zástupců Herálce, Svratky a Svratouchu
s Krajským úřadem v Jihlavě tak, aby mohl začít co nejdříve registrovat pacienty.
O výsledcích jednání budete včas informováni.
Stávající prostory lékařů nejdou zrekonstruovat do podoby jakou by si všichni lékaři a zástupci obce přáli,
proto jdeme cestou vybudování nových v budově č.p.91. Na tuto úpravu už máme zpracovanou studii
proveditelnosti, abychom věděli, zda to bude možné realizovat ještě před jejím nákupem.
Stavební práce na výstavbě inženýrských sítí v lokalitě Familie II. jsou vzhledem k povětrnostním
podmínkám přerušeny, pokračovat se bude hned, jakmile to počasí dovolí.
Hledá se obecní účetní!
Bohužel musím napsat, že stávající paní účetní na obci končí. Na její pozici je vypsáno veřejné výběrové
řízení. Byl bych rád, kdyby se sešlo co nejvíce uchazečů o toto místo a byl bych rád, kdyby jich bylo co
nejvíce z Herálce.
Využiji této příležitosti k poděkování paní Věře Sirschové za precizní a obětavou práci pro nás všechny.
DĚKUJI!
Dále děkuji heráleckým Zahrádkářům, za uspořádání pěkného adventního programu pro všechny herálecké
občany.
Zdeněk Gregor
Vážení spoluobčané,
je to velmi smutné, ale mezi námi občany je člověk, který si neváží živých zvířat a tráví psy.
Trvá to již přes rok, co už minimálně 3 pejskové přišli o život a několik jich bylo přiotrávených.
Může jich klidně být více. Buďte obezřetní.
Zatím je hlášeno úmrtí psů v Chaloupkách, na konci Herálce směr Svratka.
Pokud jste někdo viděl podezřelou osobu, co hází přes plot otrávené jídlo a nebo se Vám něco nezdá,
nebuďte lhostejní... hned to nahlaste na Obec. Je to opravdu zvěrstvo... vybíjet si zlost na nevinných
zvířatech. Jsou to členové rodin. Děkujeme.

4

Kultura v prosinci 2018….
Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 6. 12. 2018 nastal dětmi toužebně očekávaný okamžik, kdy se v podvečer sešly do Kulturního
domu a očekávaly, kdy se ve dveřích objeví Mikuláš v doprovodu andělů a nadělí jim balíček s dobrotami.
Ale na začátku tam byli jen čerti, chrastící řetězy, na čele s Luciferem, který si to s nimi pěkně „rozdal“.
Zpovídal děti, jestli poslouchaly, byly hodné a opravdu některé, hlavně starší děti nemohly ani mluvit od
strachu.
Za chvíli vstoupil očekávaný Mikuláš a po přímluvě k dětem rozdával balíčky. Děti mu řekly mikulášskou
básničku, nebo zazpívaly písničku.
Pak nastal rej čertů, andělů a dětí a společně si zatancovali. Všichni se mohli občerstvit andělským punčem,
čertovským pitím a perníčky.

Česko zpívá koledy
Ve středu 12.12.2018 v 18.00 jsme se už po páté sešli v naší obci před Základní školou, abychom se připojili
k celostátní akci „Česko zpívá koledy“ pod záštitou regionálního Žďárského deníku.
Společně jsme strávili půlhodinku, zastavili se a za zvuků vánočních melodií si zazpívali známé koledy
v doprovodu místního Farního sboru. Bylo připraveno tradiční občerstvení na zahřátí – punč a čaj. Počasí
nám přálo, nadělilo nám krásně zasněženou krajinu a vytvořilo báječnou atmosféru.
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Zájezd „Brněnské Vánoce“
V sobotu 15.12.2018 jsme navštívili vánoční Brno. Hlavní
vánoční trhy a představení se konaly na Náměstí Svobody,
Zelném trhu a Moravském náměstí, na kterém bylo letos
raritou 33 metrové vysoké vyhlídkové kolo. Každý si našel
určitě něco zajímavého – dárky, koncerty, kostely, nákupy i
dobrého na zahřátí a občerstvení a strávil tady příjemný
sobotní den.

Silvestrovský ohňostroj
V 18.00 hod. na Silvestra jsme se sešli do parku ke stromečku,
abychom se společně rozloučili s rokem 2018 a přivítali
nadcházející nový rok 2019 krásným ohňostrojem. Vše za dohledu
místních hasičů proběhlo v pořádku. K zahřátí byl
připraven svařák a pro děti čaj.

8.ročník „Bleší trh“ na Gregoráku
28.12.2018 už tradiční „Bleší trh“ – opět povedený, plný dobré nálady prodávajících a kupujících,
výborného občerstvení a už se všichni těšíme na příští v roce 2019.

Za kulturní komisi – Renáta Gregorová
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“
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Pokračování příště…..
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Zprávy ze školy
Mikulášská nadílka
Ve středu 5. prosince se do školy těšily snad všechny děti. Jako každý rok zaplnili chodby školy malí čertíci
a andělé. Ale ti „opravdoví“ – Mikuláš, andělé a čerti, to byli žáci 9. ročníku, kteří rozdávali dětem nadílku,
mohli pekelnými tresty potrestat i případné hříšníky.
Sami žáci napsali:
Když jsme chodili za čerty, tak jsme měli jednoho
Mikuláše, čtyři anděly a ostatní byli čerti. Nejdřív jsme
šli všichni do školky, to jsme ještě neměli masky, aby se
děti nebály, měli jsme jen začerněné obličeje. Od 4.
třídy jsme už někteří měli gumové masky a to už z nás
šla celkem hrůza.
Ve školce se nás děti vůbec nebály, protože byly samy
převlečené za čerty. Docela nás to překvapilo.
Čerti dávali hříšníkům úkoly. Museli stavět věž
z polínek, někteří dělali třeba dřepy. Všichni ale dostali
od andělů mikulášský perník.
Letošní čerty jsem si užila, jelikož jsme vždy viděli své
vrstevníky a mě zajímalo, jaké jsou přípravy a kolik za
tím musí být práce. Byla to zajímavá zkušenost a
opravdu mě to bavilo. Mikulášská nadílka byla sranda.
Žáci 9. ročníku
Olympijský víceboj družstev Hlinsko
V prosinci se 4 chlapci a 4 děvčata narozeni v ročnících 2004 a mladší zúčastnili víceboje v soutěži
družstev, který se tradičně konal na hlineckém gymnáziu. Soutěžilo se v disciplínách: sed – leh, hod
medicinbalem, skok přes švihadlo, dribling a trojskok z místa. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev z Hlinska a
blízkého okolí. Naši školu reprezentovali: Eliška Škorpíková, Adéla Vaisová, Nikola Opluštilová a Simona
Kuncová. Z chlapců poté Jan Bureš, Daniel Závorka, Jakub Chmelík a Martin Pavlík.
Žáci se snažili a předvedli své nejlepší výkony a nakonec obsadili 8 místo, což je mírné zlepšení oproti
minulému roku. Věříme, že příští rok by to mohlo být zase o chlup lepší.
Všem žákům patří dík za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Vojtěch Uchytil
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Florbalový turnaj v Jimramově
V pátek 7. 12. 2018 vyjeli vybraní žáci naší školy na florbalový turnaj v Jimramově. Turnaje se kromě nás
účastnila ještě pořádající ZŠ Jimramov, dále ZŠ Sněžné a ZŠ Svratka, která postavila dvě mužstva. První
zápas s favorizovaným Jimramovem jsme sice prohráli, ale bylo vidět, že obětavost a chuť hrát nám
nechybí. Bylo patrné, že ostatní týmy můžeme přehrát. Další zápas se Svratkou1 byl velice vyrovnaný,
šance byli na obou stranách, ale naši hráči byli rychlejší a zasloužili si vyhrát. Za stavu 2:2 vstřelil Tadeáš
Chmelík branku, borci už výhru nepustili a mohli jsme konečně slavit vítězství. Poslední dva zápasy byly již
v naší režii, Sněžné i Svratku2 jsme přehráli a umístili se na krásném 2. místě. Je to historický úspěch našich
florbalistů, patří jim veliký dík za reprezentaci školy.

Mgr. Ondřej Kosař
Školní kolo Olympiády z českého jazyka
Ve čtvrtek 13. prosince se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Ve školním kole si prověřilo své
znalosti mateřského jazyka 7 žáků. Nejvíce bodů získal Tomáš Mach z 8. třídy a patří mu tedy nejen 1.
místo, ale postupuje i do okresního kola, které se bude konat ve Žďáře nad Sázavou. Na druhém místě se
umístila Adéla Blažíčková (8. ročník) a 3. místo patří Natálii Hromádkové z 9. ročníku. Děkujeme všem,
kteří se soutěže zúčastnili.
Mgr. Blanka Junková

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Jak už tradičně před Vánoci
poměřili své síly žáci ve stolním
tenise. Do turnaje se přihlásilo
dvacet žáků naší školy. A tady
jsou výsledky. Kategorie 3. – 5.
ročník: 1.místo – Ondřej
Fajmon, 2.místo – Filip Mareš,
3.místo – František Závorka.
Kategorie 6. – 9. ročník:
1.místo – Matěj Fajmon,
2.místo – Matyáš Mareš,
3.místo – Štěpán Němec.
Vítězům gratulujeme a ostatním
děkujeme za účast.
Mgr. Pavla Dlouhá
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Zpátky do Betléma
Je tu opět vánoční čas, přípravy na Vánoce vrcholí, děti se už nemohou dočkat Ježíška…Málokdo už ale
přemýšlí, jak to tenkrát vlastně bylo a proč vlastně Vánoce slavíme. Teátr Pavla Šmída a Kejklířské divadlo
Vojty Vrtka připomnělo malým i velkým biblický příběh narození Ježíška. Děti z MŠ i žáci naší školy
shlédli jejich představení v KD ve středu 19. prosince. Sami autoři uvedli své dílo: „Kdyby tenkrát před
dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo všechno úplně jinak. Asi
bychom neslavili Vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Pojďme zpátky do Betléma,
ten příběh je o každém z nás.“
A tak jsme se znovu zaposlouchali do příběhu narození Ježíška, zasmáli jsme se kouskům kejklíře Vojty a
spolu s herci si připomněli a zazpívali známé české koledy.
Doufám, že si každý v tomto představení našel něco hezkého, co ho v tomto předvánočním čase pohladilo
po duši, a že bylo představení pro všechny pěkným zážitkem.
Mgr. Blanka Junková
Všechny aktuální informace jsou 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.
Zpracovala: Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Herálec

Zprávy ze školky
Prosinec jsme zahájili ve znamení čertovského
dovádění. Děti se přistrojily za čerty a skládaly
„Čertovskou maturitu“. Druhou část měsíce jsme
slavili Vánoce. Nechybělo zdobení vánočního
stromečku, vyrábění ozdob, mlsání cukroví a zpívání
koled. Děti si osvojily mnohé tradice a zvyky patřící
k Vánocům. A co by to byly Vánoce bez Ježíška? I
letos na nás nezapomněl a byl opravdu velice
štědrý! Kromě např. velkého plyšového tygra nebo
vláčkodráhy přinesl i interaktivní tabuli, která jistě
ulehčí přípravu na školní docházku našim
předškolákům.

Co nás čeká v lednu:
Téma týdne:

Zima
Zimní sporty
Ptáčci v zimě
Akce: Screeningové vyšetření zraku
Marie Teplá, učitelka MŠ
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Křesťanské okénko
Pro tebe je jeden rok jako okamžik,
pro mne je dlouhý 365 dní, naplněných dobrým i
zlým.
Lidé stárnou – křesťané mládnou,
každý rok mne přivádí blíže k tobě.
Je za mnou cesta dalšího roku:
zatáčky, kopce, rovné silnice, výmoly, nehody,
zmeškané spoje.
Pro tyto zmeškané příležitosti bych mohl ztrácet
naději, kdybys mi neodpustil.
Přede mnou je 365 dní.
Ty jsi spočítal mé dny, minuty, vteřiny.
Každý puls mě přibližuje k tobě.
365 dní beze stínů – to by byla věčnost.
Ale za mraky jsi ty.

Prosím tě o zdraví,
o trochu více peněz
a abys byl pořád se mnou.
Kdyby Bůh člověku ukázal všechny
bolesti, které mu v životě určil,
padl by a zemřel.
Kdyby mu ukázal všechny radosti, které
má v životě prožít,
padl by a zemřel.
Bůh to ví a rozděluje.
Člověk to neví a dává se Bohu, který ho
miluje.
Chaira Lubichová
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SPORT
Od listopadu probíhají cvičení v tělocvičně místní ZŠ. Naši fotbalisté zahájí přípravu v půli ledna,
o přátelských utkáních, průběhu přípravy a případných změnách Vás budeme informovat v dalším čísle.
Nabírat fyzickou a pilovat herní kondici jsme sice ještě nezačali, ale příprava na každoroční velkou
společenskou událost je již v plném proudu!
Tímto Vás srdečně zveme na jubilejní
10. SPORTOVNÍ PLES
konaný dne 9. 2. 2019 v KD Herálec!
Místo dresů navlékneme slušivé obleky, kopačky vystřídají lakýrky a po celý večer se budeme starat o Vaši
zábavu! Na hřišti jsme dokonale sehraná kapela, stejně jako hudební těleso Artur, které se již tradičně
postará o hudební doprovod! Uzené klobásky sice tentokrát vynecháme, ale i tak si budete moci vybrat
z jiných pokrmů naší kuchyně! Co však rozhodně nebude chybět, to bude pivo, víno a samozřejmě potěšíme
i degustátory, co si potrpí na něco ostřejšího ☺! Na podzim nám kolikrát bylo při zápase nakloněno
pomyslné štěstíčko, to můžete zkusit naklonit na svoji stranu i Vy, a to v bohaté soutěži o ceny! Nenechte si
ujít skvělou kulturní událost a přijďte se pobavit! Oficiální plakát akce včetně informací o předprodeji apod.
bude součástí dalšího vydání.
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Společenská kronika
V lednu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
2.1. Ladislav Maštalířský, Český Herálec 383, 85 let
4.1. Josef Dospěl, Český Herálec 445, 60 let
5.1. Blažena Burešová, Český Herálec 373, 81 let
6.1. Jana Dvořáková, Český Herálec 497, 50 let
13.1. Bohuslava Vodičková, Český Herálec 34, 80 let
17.1. Jana Klímová, Herálec 372, 75 let
17.1. Vladimír Gregor, Český Herálec 430, 65 let
20.1. Marcela Bednářová, Kocanda 315, 55 let
22.1. Miloš Moučka, Český Herálec 69, 50 let
23.1. Pavel Fiala, Český Herálec 18, 55 let

Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Myslivecký ples
Myslivecký spolek Herálec pod Žákovou horou si Vás dovoluje pozvat na tradiční Myslivecký ples,
který se koná v sobotu dne 12. 1. 2019. Začátek: 19.30 hod.
vstupné: 80,- + 30,- Kč, vstupenky je možno zakoupit od soboty 5. 1. 2019 u p. Vladimíra Gregora,
Herálec 430
- tradiční bohatá zvěřinová tombola (3 kusy černé zvěře, srnčí a další) plus ostatní zajímavé ceny např.
tablet
- zvěřinový jídelníček
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
ZASTUPITELSTVO OBCE HERÁLEC
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
XXIX. REPREZENTAČNÍ OBECNÍ PLES
sobota 2. února 2019 od 19.00 hodin v kulturním domě.
Předtančení: TS RIDENDO Hlinsko ve 20:30 hod. (mistři světa 2018 WADF World Dance Championship)
K tanci hrají 4 SÝKORKY.
Soutěž o ceny a občerstvení je zajištěno.

Inzerce
Obec Herálec hledá účetní – správce rozpočtu. Více informací na www.obecheralec.cz
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