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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č. 4/1-2019,
konaného 09. 01. 2019 v 18:00 hodin
3.3. ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Herálec, p.o. o
souhlas s využitím výnosů z vlastních výkonů
v roce 2019.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrž. 0

Zahájení: 18:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci - budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 13
Omluveni: Ing. Karel Štoll, Lubomír Gregor, viz.
„Presenční listina ZO“

3.4. ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Herálec, p.o.
o příspěvek na dětský karneval ve výši 5.000 Kč.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrž. 0

Program jednání :
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO č.3/12-2018
2.2. Kontrola usnesení RO č.2/12-2018
3. Hospodaření obce
4. Pozemkové záležitosti
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
6. Diskuse – různé
7. Závěr

3.5. ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Herálec, p.o.
o pronájem kulturního domu dne 10.2.2019 za 100
Kč.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrž. 0
3.6. ZO bere na vědomí stavební záměr v ZŠ
a MŠ Herálec, p.o. v r.2019. L.Teplý vypracuje
rozpočet na plánované opravy.
3.7. ZO bere na vědomí „Návrh stanovení
smluvní ceny pro pronájem a prodej pozemků
v majetku obce Herálec“ vypracovaný stavební
komisí.

1. Záznam jednání:
1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk
Gregor
1.2. Jmenování zapisovatele: Věra Sirschová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Tomáš
Odvárka, Zdeňka Gregorová
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

4.1. ZO neschvaluje žádost o prodej pozemku
p.č. 1046/4, k.ú. Český Herálec o výměře 16 m2 LK, Štursova 1664/11, Žďár nad Sázavou. Dát na
vědomí žadateli možnost dlouhodobého pronájmu.
Hlasování: Pro 13 proti 0 zdrž. 0
4.2. ZO bere na vědomí žádost o prodej pozemku
p.č. 622, k.ú. Herálec na Moravě o výměře 240 m2
- žadatel KP, Alšova 1, Žďár nad Sáz. Postoupeno
stavební komisi. Úkol trvá.

2.1.1. ZO schvaluje úhradu podílu nákladů na
vypracování změny územního plánu č. II ve výši
13.800 Kč od třech žadatelů, kterým nebyla
změna ÚP povolena.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrž. 2

4.3. ZO bere na vědomí sdělení k pozemkům
v k.ú. Český Herálec, p.č. 1008/1 od paní AP,
Dalimilova 30, Litoměřice. Postoupeno stavební
komisi.

3.1. ZO schvaluje „Pověření Kraje Vysočina
k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby“ pro poskytovanou pečovatelskou službu
na roky 2019, 2020.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrž. 0

4.4. ZO bere na vědomí žádost o koupi pozemku
st.č.65, k.ú. Český Herálec o výměře 92 m2
- žadatelé paní PT a pan PT, Herálec 82.
Postoupeno stavební komisi.

3.2. ZO bere na vědomí rekapitulaci oprav na
budově školy v Herálci.

4.5. ZO bere na vědomí žádost o koupi pozemku
p.č.9/51, k.ú. Český Herálec o výměře 4 m2 žadatelé paní PT a pan PT, Herálec 82.
Postoupeno stavební komisi.
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5.1. ZO schvaluje smlouvu o poskytování
sanitárních služeb v r. 2019 (pronájem WC).
Pronajímatel : WC HELP, s.r.o., U Sýpky 427,
Rajhradice. Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrž. 0

5.3. ZO neschvaluje žádost TJ Sokol Herálec o
finanční příspěvek ve výši 295.000 Kč na rok
2019.
Hlasování: Pro 9 Proti 1 Zdrž. 3
Starosta Zdeněk Gregor ukončil
zastupitelstva ve 22,00 hodin.

5.2. ZO schvaluje žádost pana PG, Herálec č.p.
452 o příspěvek na Masopustní veselí ve výši
15.000 Kč. Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrž. 0

zasedání

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 13. 2. 2019 v 18:00 hodin
v budově bývalé České školy.
Zastupitelstvo Obce Herálec Vás srdečně zve na XXIX. Reprezentační obecní ples
v sobotu 2. února 2019 od 19 00 hodin v kulturním domě.
K tanci hrají 4 Sýkork.
Vstupné: 100,- Kč
Předtančení, soutěž o cen a občerstvení je zajištěno.
Během celé akce budou pořizován obrazové záznam.

Únor bílý pole sílí
Měsíc leden je za námi. Věřím, že jste do nového roku vkročili s úsměvem, správnou nohou a pozitivně
naladěni. Událostí číslo jedna je pro mě situace kolem ukončení ordinace MUDr. Jílkové. I přes maximální
snahu se nám nepodařilo navázat poskytování zdravotní péče v Herálci od 1.2.2019. Více se dočtete
v článcích pana MUDr. Hataly a mém, kde komentujeme vyjednávání mezi zainteresovanými stranami.
Nově zřízená komise pro rozvoj obce spolu s místostarostou Ing. L. Teplým intenzivně zpracovává podklady
pro investiční akce obce. Většina z předpokládaných záměrů na rok 2019 musí být zpracována a
zaregistrována u poskytovatelů dotace do konce února.
Dne 22.1. bylo uskutečněno výběrové řízení na pozici účetní obce. Do výběrového řízení se přihlásilo 5
uchazečů, na ústní pohovor dorazili pouze 3. Na základě prokázání největších znalostí byl na tuto pozici
vybrán Ing. Jiří Rychnovský, který nastoupí 1.2.2019.
Letošní zima nás vrátila do reality a po několika letech nám ukázala, že na Vysočinu sníh a mráz patří. I přes
to, že to obci přináší starosti s úklidem a údržbou komunikací, jsem za takovou zimu rád. Sportovci a nejen
ti si užívají lyžařskou trať vedoucí za Chaloupkami, kterou udržují členové SKI TEAMU Herálec, za což
jim velice děkuji. Dětem přeji, aby sněhová pokrývka pro jejich radovánky vydržela až do jarních prázdnin.
Je jasné, že obecní pracovníci nemohou být při údržbě komunikací všude najednou. Proto prosím obyvatele
Herálce o strpení a zároveň je žádám o komentář a postřehy, abychom údržbu mohli zlepšovat.
V lednu začala plesová sezóna. Všem, kteří se chystají na taneční parket přeji ladný krok, štěstí při losování
tomboly a příjemnou zábavu s přáteli.
Váš starosta
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V pátek 21.1.2019 jsme převzali spolu
s novým zaměstnancem obce panem
Tomášem Trávníčkem stroj Manitou
MLT634 120 LSU. Jedná se o
teleskopický manipulátor výšky zdvihu
6,1 m a max. nosnosti 3000 kg. Stroj
bude provozován zaměstnanci obce.
Bude na něj poskytnuta dotace ze
Státního fondu životního prostředí ve
výši 85%.

Starosta informuje o lékařské péči v Herálci.
„Tak nám zahynula zdravotní péče v obci paní Müllerová,“ chtělo by se povzdechnout slovy klasika
české literatury nad tím, jak dopadlo vyjednávání převzetí zdravotní péče nad pacienty v Herálci mezi
MUDr. Martou Jílkovou, MUDr. Martinem Hatalou a starosty Herálce, Svratouchu a Svratky.
I když úplně nejsem přesvědčen o tom, zda ze strany paní doktorky můžeme o nějakém vstřícném
vyjednáváni vůbec hovořit.
Chápu její důvody k předčasnému ukončení poskytované zdravotní péče, protože s moderní technikou
nemusí být nutně každý kamarád.
Mohl bych se na těchto řádcích rozepsat daleko rozsáhleji o tom, jak některé z nás na přímý dotaz ohledně
dalšího provozování ordinace v Herálci paní doktorka v květnu loňského roku ujišťovala o termínu ukončení
provozu ordinace v lednu 2020. Mohl bych se dále rozepsat, jak paní doktorka tvrdila, že jí nejde v žádném
případě o peníze, ale především o prospěch pacientů.
Mnohdy nadáváme na pomalou a liknavou práci úřadů. Musím říci, že v naší záležitosti se nám podařilo
úředního šimla zkrotit a vše potřebné okolo zaregistrování pana MUDr. Martina Hataly zkrátit hlavně díky
pochopení jednotlivých úředníků na minimum a k dnešnímu dni tj. 15.1.2019 má pan doktor platné
oprávnění k výkonu praxe v kraji Vysočina. Narazili jsme ovšem na nutnost provedení výběrového řízení ze
strany Všeobecné zdravotní pojišťovny na místo lékaře v Herálci.
Jedná se o to, že pokud nebude toto výběrové řízení uskutečněno, tak by neměl nový lékař smlouvu s
pojišťovnami o úhradu poskytnuté péče a každý pacient by si ji musel platit sám.
Nutnost provedení výběrového řízení by odpadla jen v případě, kdyby se MUDr. Marta Jílková rozhodla
„nepřevést“ pacienty k MUDr. Koutnému, ale převedla by je k MUDr. Hatalovi. Tím by nový pan doktor
mohl plynule navázat a začít ordinovat od 1. 2. 2019.
„Pozitivní“ zpráva je sdělení pojišťovny o pouhé formálnosti výběrového řízení, kterému bude vyhověno.
Z prohlášení MUDr. Hataly je zřejmý jeho zájem poskytovat zdravotní péči v obci, ale z výše popsaných
důvodů to bude bohužel možné, až od 1.5.2019.
Věřím, že tyto následující tři měsíce my pacienti přečkáme a v dubnu se začneme registrovat zpět k lékaři do
Herálce.
Prosím Vás o trpělivost, protože pacienti nemohou být bez péče a lékař bez pacientů.
Děkuji všem, kteří mě byli v této záležitosti nápomocni. Paní doktorce Jílkové přeji do dalších let pevné
zdraví.
Více informací podá MUDr. Martin Hatala
hmpraktik@seznam.cz
tel:605157685
Zdeněk Gregor – starosta
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Dobrý den všem zájemcům o opětovnou lékařskou péči v Herálci a Svratce.
Jak už se to v životě každého přihodilo nebo ještě přihodí, i mně nevyšel záměr poskytovat Vám zdravotní
péči už v únoru. Překvapivě to nebylo vinou úřednic z hygienické stanice ve Žďáru, z Krajského úřadu a
Všeobecné pojišťovny v Jihlavě, které formulářovou mašinérii bleskurychle zkrátily, ale postaral se o to
zákon a nevyzpytatelné chování odstupující paní doktorky.
Proto se všichni její pacienti stávají pacienty pana doktora ve Svratce, a není na tom nic protizákonného,
abych zchladil emoce některým z Vás. Kdyby koupě byla umožněna mně, mohl bych se o Vás začít starat už
hned v únoru, jak jsem měl se starosty v plánu. Jenomže nebyla, proto musím čekat na Výběrové řízení,
které by mělo být hotovo ode dneška do tří měsíců. Tento čas naštěstí téměř přesně koresponduje s
tříměsíční dobou, kdy má pacient nárok na změnu lékaře, což se týká všech pacientů paní doktorky.
Přeregistrování od pana doktora ze Svratky tak může začít v květnu, ale bohužel to nepůjde tak lehce jako ve
zmiňovaném případě – bez Vašeho rozhodnutí, protože já už budu muset Váš souhlas mít.
Všem zájemcům proto doporučuji, a moc bych si toho vážil, kdybyste tři měsíce počkali. Samozřejmě, že
rád přijmu zpět nejenom prodané pacienty, ale kohokoli z Hlinska a přilehlého okolí. V dubnu se ozvu s
konkrétními informacemi, takovými, aby Vás registrace obtěžovala co nejméně.
S děkovným pozdravem Váš MUDr. Martin Hatala
Výtah v budově OÚ a do ordinací lékařů je z důvodu zatékání do střechy budovy do odvolání MIMO
PROVOZ.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat vedení obce a všem, kteří se podíleli na odklízení sněhu a perfektní údržbě silnic a
chodníků v těchto dnech.
Stále cestuji a naše obec byla nejlépe uklizená z celého dalekého okolí.
Není ani obvyklé, aby se osobně za volantem stroje účastnil úklidu i pan starosta, což bezpochyby také
výrazně pomohlo a urychlilo průjezdnost v obci.
Leona Dospělová

Záhada objasněna
Není tomu tak dávno, co bylo ve Zpravodaji uveřejňováno čtení na pokračování o Cimrmanovi a mlynáři
Rumpoltovi, končící větami: bohužel se s jistotou nepodařilo dopátrat toho, zda Herálec potažmo
Rumpoltův mlýn navštívil Viktor Cimrman nebo Jára Cimrman. Snad až příští badatelé záhadu rozlousknou.
Ale stalo se, že členy Klubu Patriotů tyto věty přiměli k pátrání po pravdě. Začali tedy přímo v centru
cimrmanologů pražského DIVADLA Járy Cimrmana a to s žádostí o svolení umístit v místě, kde stával
Rumpoltův mlýn pamětní desku. Na písemný dotaz jsme obdrželi tuto odpověď:
Milí herálečtí Patrioti,
přečetl jsem si četbu na pokračování a došel jsem k závěru, že se jedná o Cimrmanova bratrance Viktora.
Jára je chráněn autorským zákonem a smíme o něm psát jen my. Proti pamětní desce věnované Viktorovi,
nemůžeme nic namítat. Ještě žádnou nemá, a tak to bude dobrý skutek.
S přátelským pozdravem, Zdeněk Svěrák.
Doufáme, že se nám podaří pamětní artefakt, do míst, kde mlýn stával umístit. Podáme o tom
prostřednictvím Zpravodaje informaci.
Za klub F.H.
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KARNEVAL S MAŠINKOU
Na naši obec se v letošním roce usmálo štěstí, když jsme byli vybráni jako jedno z mála míst, kde by kraj
Vysočina rád uspořádal dětské odpoledne s názvem „KARNEVAL S MAŠINKOU“.
Akce se bude konat 24. 2. 2019 v našem Kulturním domě od 14:00. Můžete se těšit na nabitý
doprovodný program, v němž se všem návštěvníkům představí například MAXIM TURBULENC,
kouzelník TOM, či komentátor Milan Řezníček z Hitrádia Vysočina. Těšit se také můžete na divadlo
Kouzelný vlak, taneční vystoupení Hotch Potch, dětskou diskotéku, virtuální realitu, fotokoutek nebo
malování na obličej.
Vstupné na tuto akci je zcela ZDARMA.
Za kulturní komisi Matěj Trávníček
Kino Herálec
Již delší dobu naše obec plánovala uspořádání
letního kina, které se v posledních letech těší velké
oblibě. V minulosti byly projekce plánovány vždy ve
spolupráci s externí firmou, jenž zajišťuje kompletní
zaštítění celé akce včetně nutné administrativy a
odvádění poplatků. Nicméně tato forma projekce má
obrovskou nevýhodu v tom, že se obec musí podřídit
volným termínům firmy a zároveň jít do rizika, že by
mohlo přijít špatné počasí, které by mělo za následek
nejen zrušení kina, ale zároveň i úhradu 100 %
nákladů, stejně jako kdyby se kino konalo.
Samozřejmě náklady na uspořádání kina externí
firmou nejsou zrovna nízké, a proto při kalkulaci
nákladů, které by bylo nutné investovat do vlastního
kina, se zastupitelstvo obce rozhodlo, zaregistrovat
obecní kino a pořídit vlastní plátno s kvalitním
projektorem.
Od 1. 2. 2019 se naší obci podařila registrace do
Unie Filmových distributorů, stejně jako do Státního
fondu kinematografie a OSA. Od února již tedy
budeme mít možnost promítat filmy ve vlastní režii a
v termínech, které nám budou nejvíce vyhovovat.
První promítání bychom již rádi uskutečnili v neděli
17. 2. 2019 od 17:00 v heráleckém kulturním domě.
Pro návštěvníky kina bude připravena rodinná
animovaná komedie Úžasňákovi 2.
Vstupné dobrovolné.
Za kulturní komisi Matěj Trávníček

Kulturní komise pro Vás dále připravila:
8.3.2019 - MDŽ – KD
13.4.2019 – Čistá Vysočina
31.3.2019 - muzikál "Doktor OX" Praha Hybernia
27.4.2019 - Sraz harmonikářů - KD
Připravila: Renáta Gregorová

7

Zprávy ze školy
7. 2.
8. 2.
10.2.
20.2.
21.2.
21.2.
27.2. – 1.3.

Školní kolo recitační soutěže
Beseda s režisérem p. Podolským pro 3. – 9. ročník
Karneval v KD Herálec
Finanční gramotnost – interaktivní přednáška pro 3.-5. ročník
Finanční gramotnost – interaktivní přednáška pro 6.-9. ročník
Zahájení kurzu plavání
Lyžařský výcvikový kurz na sjezdovce v Hlinsku

Lyžařský výcvikový kurz - běžky
V letošním školním roce nám počasí přálo, hned po Vánocích napadl sníh a žáci 7. a 8. ročníku mohli zahájit
první část lyžařského výcviku. V pondělí 7. ledna si do školy místo běžných pomůcek přinesli běžecké lyže
a výcvik mohl začít. Na začátek trochu teorie, instrukce k mazání lyží a pak hurá na sníh. První den se
jezdilo na okruhu za školou, žáci byli rozděleni do družstev. Ti, co se „narodili s běžkami na nohou“,
trénovali svou fyzickou kondici, ti, co teprve začínali, se pod vedením pana učitele Uchytila učili prvním
krůčkům na lyžích. Nebyla nouze o legraci ani pády, které se naštěstí obešly bez zranění. Ale puchýřům a
asi i nějakým modřinám jsme se neubránili. Druhý den jsme se už všichni pustili na malý výlet k rybníku
Krejcar. Tentokrát jsme si museli stopu sami prošlapat, protože připadlo dost nového sněhu a stopa na
okruhu byla zavátá. Poslední den většina vyrazila na výlet do Svratky, ostatní jezdili v blízkém okolí školy.
Ještě nás čeká na konci února výcvik sjezdového lyžování na sjezdovce v Hlinsku. Už se všichni moc
těšíme.

Mgr. Blanka Junková
Dějepisná olympiáda
Ve středu 16.1. 2019 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou v DDM Okresní kolo Dějepisné olympiády. Z naší
školy postoupila do tohoto kola žákyně 9. třídy Kateřina Bodláková, která skončila ve školním kole
olympiády na 1. místě. V této o stupeň vyšší soutěži obsadila Katka krásné 16. místo ze 45 účastníků.
Tematické zaměření letošního ročníku olympiády bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty
jako tepny civilizace.“
Mgr. Petra Slámová
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Pozvánka
DĚTSkÝ kaRnEvaL v kD HERáLEC
kDY: 10. 2. 2019
v koLIk: 14:00 – 16:00 HoD
všICHnI jSTE SRDEČnĚ zvánI!
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
Nastal čas, kdy čaruje ,,Zimní královna“, v lednu se děti učily hlavní znaky zimy, poznávaly počasí
typické pro toto roční období. Seznámily se se zimními sporty a pronikly do světa známých sportovců. Děti
si povídaly, jak se chránit před úrazy a na co si v zimě musíme dávat pozor, jak se správně oblékat
v zimě a proč.
V tomto období vedeme předškoláky, aby si zvykali soustředit se na práci a postupně dobu soustředění
prodlužovali. Díky tomu můžeme začít individuálně pracovat v oblastech, ve kterých potřebují podpořit.
Rozvoji grafomotorických dovedností – přípravě na psaní a rozvoji jemné motoriky věnujeme zvýšenou
pozornost. Cílem není vytvoření dokonalého obrázku, ale především správný úchop, ovládání psacích
potřeb, kreslení uvolněnou rukou a celkové zlepšení práce s tužkou.

Co nás čeká v únoru:
Téma týdne:

Akce:

Masopust
Zdraví – nemoc
Nakupujeme
Pod pokličkou

Karnevalový rej ve školce
Divadelní představení ,,Jezinky“
Zahájení plaveckého výcviku v Hlinsku –
předškoláci
Dagmar Kuncová
vedoucí učitelka MŠ
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“
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Pokračování příště…..
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Místní organizace KDU-ČSL v Herálci si Vás dovoluje pozvat
na tradiční MAŠKARNÍ PLES na závěr letošního masopustu v Herálci.
Koná se v sobotu 2. března 2019.
Ples bude zahájen průvodem heráleckých maškar se zabíjením a oživováním masopustní krávy ve 20 hodin.
Bohatá tombola, soutěž masek, občerstvení.
K tanci a poslechu bude hrát DUO MUSIC.

SPORT
Muži A
Ačkoliv to venku nevypadá, už nechybějí ani dva měsíce do startu jarní části A-třídy. Naši fotbalisté začali
s přípravou na odvetné zápasy v půli ledna. Trénují dvakrát týdně v tělocvičně, v sobotu pak poznávají krásy
místních lesů a kopečků při vydatných výbězích. Na začátku února je pak čeká soustředění v Daňkovicích.
O případném doplnění kádru se teprve bude jednat, do tréninku se však již zapojil Jakub Chmelík, jde o
ofenzivního hráče, jehož kmenovým klubem je Hlinsko.
Nabírat herní pohodu začneme od půli února a čekají nás opravdu zajímavá střetnutí. V sobotu 16.února se
utkáme na UT v Chotěboři od 14:00 s místním A-týmem. Další sobotu – 2.3. od 16:00 na UT v Chotěboři,
poměříme síly s H. Městcem, uvidíme, jak si naši fotbalisté povedou proti týmu, jehož bránu hájí Milan
Žďánský. V sobotu 9.3. od 17:00 na UT v ZR sehrajeme přípravný duel s Ivančicemi a generálkou na
mistrovské boje bude zápas s Přibyslaví, který se odehraje v sobotu 16.3. od 14:30 na UT v H. Brodě.
Všichni soupeři jsou účastníky KP, půjde tedy o dostatečnou herní prověrku před prvním mistrovským
utkáním, které je naplánováno na 24.3., kdy bychom měli na našem hřišti přivítat Kamenici!
Do úvodu jarní části je ještě času dost, do skvělé kulturní akce však zbývá pouze několik dní! Součástí
únorového vydání je oficiální plakát jubilejního 10. Sportovního plesu, lístky budou v prodeji na OÚ od
pondělí 4.2. Ještě jednou srdečně zveme všechny naše příznivce!
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Lyžařské tratě v Herálci
Všichni milovníci zimních sportů v novém roce 2019 určitě jásají vzhledem k tomu, že po opravdu dlouhé
době, kdy jsme se potýkali s nedostatky sněhu, přišla do Herálce opět „Ladovská zima“. Samozřejmě sníh
přinesl i spoustu problémů a potíží, nicméně naše obec se nezalekla ani výpadku proudu, ani obrovského
množství sněhu, který celou obec zasypal. Naši zaměstnanci, v čele s panem starostou, odvedli obrovský kus
práce a díky jejich vytrvalému nasazení si nyní již můžeme užívat nádherné zimy.
Ski Team Herálec připravil nádherné tratě, nyní již v tradiční části Herálce „Familie“, kde si na své přijde
opravdu každý. V této lokalitě jsou tratě krásné, ať už z pohledu toho, že se na nich mohou učit malé děti a
začátečníci, tak i z pohledu skvělých scenérií, které nám toto místo nabízí. Díky tomu můžeme Herálec
vnímat i z míst, na která se během léta jen tak nedostaneme. Úprava tratí v dalších lokalitách je v současné
době problematická. Jedná se o časově i finančně náročnou záležitost, včetně přemisťování techniky na
úpravu tratí.
Zároveň bychom také chtěli apelovat na každého, kdo se na tyto tratě vydá, aby je nepoškozoval a hlavně na
tratě nevstupoval bez lyží nebo se psy. Příprava tratí zabere mnoho hodin strávených v mrazu, které by tímto
chováním přišly vniveč.
Matěj Trávníček

Odpolední sportovní hry – změna pravidelného termínu konání.
Od 30. 1. 2019 došlo ke změně pravidelného konání Odpoledního cvičení s dětmi. Nyní už cvičení nebude
probíhat každé úterý od 17:30, ale nově každou středu od 16:00 do 17:30.
Zároveň letošní zima nám poskytuje ideální lyžařské podmínky, a proto plánujeme do týdnu zahrnout i
odpoledne na běžeckých lyžích, nicméně vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí nebude stanoven pravidelný
den v týdnu, kdy se cvičení bude konat, ale prostřednictvím stránky na sociální síti Facebook: „Odpolední
sportovní hry“ bychom vždy děti upozornili na termín lyžařského cvičení.
Matěj Trávníček
Děkuji za pochopení.
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Společenská kronika
V únoru oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
1.2. Marie Kuncová, Herálec 302, 82 let
7.2. Božena Slámová, Herálec 228, 93 let
8.2. Jiřina Nadrchalová, Český Herálec 392, 83 let
19.2. Zdeněk Pátek, Český Herálec 380, 60 let
24.2. Bohumil Blažejovský, Český Herálec 153, 65 let
Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
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 632,50 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)

Inzerce
Nabídne mi někdo ke koupi dům k trvalému bydlení. I novostavbu. Tel. 703668409
Koupíme byt v Herálci a okolí. Platba v hotovosti. Tel. 703 668 427
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