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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 5/2-2019,
konaného 13. 02. 2019 v 18:00 hodin
Zahájení: 18:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci - budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 14 (v 18:30 přišel M. Dítě)
Omluveni: Lubomír Gregor, viz. „Presenční
listina ZO“

4.2. ZO bere na vědomí žádost o prodej pozemku
p.č.1035/33 o výměře 114 m2 a část parcely č.9/4
– PD, MD, Rataje 1602, 53901 Hlinsko. Žadatel si
nechá zpracovat GP, při kterém bude přítomen
zástupce Obce Herálec.
4.3. ZO neschvaluje žádost o prodej pozemku
p.č. 622, k.ú. Herálec na Moravě o výměře 240 m2
- žadatel KP, Alšova 1, Žďár nad Sáz. a SS, Č.
Herálec 5.
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
4.4. ZO bere na vědomí sdělení k pozemkům
v k.ú. Český Herálec, p.č. 1008/1 od paní AP,
Dalimilova 30, Litoměřice. Starosta bude jednat o
možném odkupu pozemku.
4.5. ZO schvaluje žádost o koupi pozemku
st.p.č.65, k.ú. Český Herálec o výměře 92 m2
- žadatelé paní PT a pan PT, Herálec 82, za cenu
30 Kč/m2 a podmínek zřízení věcného břemene
pro opravy a údržbu budovy čp. 81 a pro případné
vedení inženýrských sítí po předmětných
pozemcích.
Hlasování: Pro 8 Proti 3 Zdrž. 2
4.6. ZO schvaluje žádost o koupi pozemku
p.č.9/51, k.ú. Český Herálec o výměře 4 m2 žadatelé paní PT a pan PT, Herálec 82, za cenu 30
Kč/m2 a podmínek zřízení věcného břemene pro
opravy a údržbu budovy čp. 81 a pro případné
vedení inženýrských sítí po předmětných
pozemcích.
Hlasování: Pro 8 Proti 3 Zdrž. 2
4.7. ZO revokuje usnesení ZO č.28/2-2017 bod
5. 5. - prodej stavebního pozemku p.č. 556/12, o
výměře 895 m², v k.ú. Český Herálec, dle GP č.
697-119/2016, kupující Ing. PČ, Herálec 245, za
cenu 150 Kč/m2 bez DPH, za podmínek pro
výstavbu 11 rodinných domů v lokalitě za školou.
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
4.8. ZO schvaluje prodej pozemku č.1005/2 ost.
plocha o výměře 10 m2 dle GP 738-18/2018 za
cenu 30 Kč/m2 p. LT, Herálec 484.
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
4.9. ZO schvaluje stanovení cen pro pronájem a
prodej pozemků v majetku obce Herálec.
Pozemkové záležitosti (směny, prodeje, nákupy
apod., které jsou rozpracovány před datem
schválení nového ceníku budou dokončeny za
stávajících podmínek).
Hlasování: Pro 12 proti 1, zdrž. 1

Program jednání :
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO mimořádného ze dne
8.1.2019 a č.4/1-2019 ze dne 9.1.2019
2.2. Kontrola usnesení RO č.3/1-2019
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: Ing. Karel
Štoll, Ing. Kristýna Teplá
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrž. 1,
chybí M. Dítě
3. Hospodaření obce:
3.1. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
měsíc 11,12/2018 a 1/2019 ve výši 6 092 Kč
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrž. 1
3.2.
ZO
schvaluje
neinvestiční
dotaci
poskytnutou od obce Herálec pro TJ Sokol
Herálec na rok 2019 ve výši 295 000 Kč.
Hlasování: Pro 10 Proti 2 Zdrž. 2
4. Pozemkové záležitosti:
4.1. ZO schvaluje žádost o prodej pozemku p.č.
9/99, k.ú. Český Herálec o výměře 30 m2 dle GP:
757-39/2018 – žadatel je JM, Chopinova 298/1,
623 00 Brno, za cenu 30 Kč/m2.
Hlasování: Pro 13 proti 0 zdrž. 1
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5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených
ZO :
5.1. ZO schvaluje smlouvu o podmínkách
poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních
děl s firmou AQS, a.s., IČ 25655922.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.2. ZO schvaluje kupní smlouvu č.GV 2019043
s firmou GORIVO s.r.o., Praha 1, IČ 02280914 –
na nákup motorové nafty.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.3. ZO schvaluje smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
č.9551764106 s fi. E.ON: odběrné místo Č.
Herálec 81 – místo spotřeby 3100067776.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.4. ZO schvaluje žádost o rozšíření distribuční
soustavy: název stavby: SOBS Herálec – Familie
II, STL plynovod a přípojky 11 RD dle přiložené
žádosti.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.5. ZO bere na vědomí nabídku na DSP ,,Půdní
vestavba ZŠ Herálec – odborné učebny a obecní
muzeum – projekt“. Vyřídí Ing. Lukáš Teplý a na
příštím ZO bude informovat zastupitele.
5.6. ZO schvaluje žádost o připojení se
k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrž. 4
5.7. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci: Obnova atletického školního hřiště v obci
Herálec z Podpory obnovy a rozvoje venkova na
rok 2019, DT 117d8210B – Podpora obnovy
sportovní infrastruktury.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.8. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci: Obnova podlahové krytiny v kulturním
domě Herálec z Podpory obnovy a rozvoje
venkova na rok 2019, DT 117d8210E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.9. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci: Vybudování prostor pro komunitní a
spolkovou činnost v obci Herálec z Podpory
obnovy a rozvoje venkova na rok 2019, DT
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.10. ZO schvaluje dar pro SKI TEAM na
Familské párkové závody 16.2.2019 ve výši
2 000 Kč. Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.11. ZO schvaluje investiční záměr nákup
nemovitosti „Špačkova hospoda“
čp. 221 s přilehlými pozemky pro potřeby obce za
cenu 2 000 000 Kč.
Hlasování: Pro 11 Proti 1 Zdrž. 2
5.12. ZO schvaluje strategický dokument
,,Program rozvoje obce Herálec“.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.13. ZO schvaluje finanční dar na Festival
Subregionu Velké Dářko ve formě - smlouva o
reklamě – ve výši 5 000 Kč.
Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrž. 2
5.14.
ZO
schvaluje
investiční
záměr
v předpokládané výši 420 000 Kč bez DPH na
,,Rekonstrukci učebny fyziky a kabinetů“
v Základní škole Herálec ve své režii.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.15. ZO schvaluje pronájem KD 9.3.2019 na
provozování živé hudební produkce - žadatel p.
Lukáš Michalík, Křižanov IČ: 03384560
Hlasování: Pro 1 proti 13 zdrž. 0

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 13. 3. 2019 v 18:00 hodin
v budově bývalé České školy.

Vážení spoluobčané,
spolek Zahrádkářů Vás tímto žádá o výpomoc při chystání velikonoční výstavy
v KD Herálec, která se bude konat dne 13. - 14. 4. 2019.
Bližší informace na tel. č. 607 797 815.
Kdo má velikonoční kraslice či jiné dekorace s touto tématikou,
prosíme o zapůjčení.
Děkujeme Zahrádkáři
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Březen – za kamna vlezem
Zima nám stále připomíná, že není u konce s dechem a že s ní ještě nějakou dobu musíme
počítat. Přes její drsný nástup začátkem ledna ukazuje i svoji důležitost. Velké množství sněhu
pomaličku odtává, což zaručí alespoň částečné naplnění poloprázdných studní a dostatek vláhy.
Ztížené podmínky pro pohyb automobilů i pro pěší chůzi jsou vynahrazeny příjemnými zážitky
při sportování na sněhu.
Děkuji členům SKI týmu Herálec za uspořádání Párkových závodů na tratích za Chaloupkami
konaných v sobotu 16. 2. 2019. Viděli jsme naše děti bojující s nástrahami tratě, fandící rodiče a
prarodiče, a to vše za nádherného, téměř jarního počasí.
Dne 2. února se uskutečnil XXIX. ples Zastupitelstva obce Herálec. Ples se velice vydařil.
Děkuji všem návštěvníkům, pořádajícím zastupitelům i zaměstnancům obce.
Veliký dík patří také všem sponzorům, kteří poskytli dary do naší opravdu bohaté tomboly.
Už teď bych Vás rád pozval na jubilejní XXX. ročník, který se bude konat dne 8. 2. 2020.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo ceny a podmínky pronájmů, prodejů a
nákupů pozemků v majetku obce. Tento nový ceník byl vypracován s ohledem na cenovou mapu
v okolí naší vesnice.
Největší zvýšení ceny se projevilo na plánovaných stavebních pozemcích v lokalitě Chaloupky.
I přes to jsme s její výší velice při zemi, vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům spojených
s jejich vybudováním. Ceník je volně přístupný na obecních internetových stránkách.
Mějte hezký březen

Váš starosta

Obec Herálec hledá zájemce o sezónní práce v obci. Zájemci hlaste se na OÚ nebo na
urad@obecheralec.cz.

Obec Herálec upozorňuje na stání automobilů na nevhodných místech a chodnících, což
velice stěžuje zimní údržbu a bezpečnost chodců. Prosíme o přemýšlení při parkování.
Děkujeme.

Kulturní komise pro Vás připravila:

Kulturní komise obce Herálec pod záštitou pana starosty
zve všechny ženy v pátek 8. 3. 2019 v 17.00 hod.
do kulturního domu na oslavu svátku MDŽ.
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Dne 31. 3. 2019 v 14.00 hod. pořádá kulturní komise zájezd na muzikál
"Doktor OX" do divadla Hybernia v Praze.
MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE, VE KTERÉ KONEČNĚ KAŽDÝ MŮŽE MILOVAT KOHO CHCE!
Vtipná parodie na současný svět, který důvěrně známe, inspirovaná povídkou Julese Verna.
Známe to všichni – sledujeme média, posloucháme zprávy, čteme články, sdílíme příspěvky a
necháme se manipulovat, aniž bychom si toho všimli. Co je to za lidi, kteří manipulují?
hrají a zpívají: Jiří Korn | Martin Pošta, Petr Ryšavý | Peter Pecha, Ladislav Korbel | Ondřej Bábor, Ivana
Korolová | Petra Vraspírová | Zuzana Holbeinová, Lukáš Randák | Josef Vágner, Lukáš Randák | Tomáš
Smička, Barbara Chybová | Aneta Dobešová, Anna Julie Slováčková | Františka Stropnická, Kateřina Brožová
| Dita Hořínková, Andrej Hryc | Tomáš Trapl, Vanda Károlyi | Renata Podlipská, Ernesto Čekan | Zbyněk
Fric, David Uličník | Jiří Zonyga, Rudolf Kubík | Vlastimil Korec a další…

Odjezd autobusu od nákupního střediska Herálec v 8.00 hod. (návrat do 19.00 hod.)

Vstupenky je možné zakoupit od 1. 3. 2019 na OÚ, cena 500,- Kč/osoba
(48 míst).
V sobotu 15. 6. 2019 ve 20.30 hod. pořádáme s Obcí Chlumětín zájezd na
muzikálové představení pod širým nebem "Kráska a zvíře",
hrané na Kunětické hoře.
Odjezd autobusu od nákupního střediska Herálec v 18.00 hod.

Vstupenky je možné zakoupit od 4. 3. 2019 na OÚ, cena 400,- Kč/osoba
(30-40 míst).
Spolek patriotů Herálec ve spolupráci s kulturní komisí obce Herálec
bude od 22. 7. - 4. 8. 2019 pořádat v kulturním domě výstavu pod názvem
" Výstava umění a řemesel".
Prosíme zájemce, kteří by chtěli do této výstavy přispět a vystavovat svoje výrobky a práce, ať se
přihlašují na obecním úřadě do 8. 7. 2019, kde uvedou jméno, adresu, tel. kontakt a předmětné
téma vystavovaných prací.
Za kulturní komisi Renáta Gregorová
Výsledky z Familských
párkových závodů
Za nádherného slunečného počasí
se po dlouhých 13 letech
uskutečnily v naší obci lyžařské
závody, pořádané pro širší
veřejnost. Díky tomu si mohli
všichni zúčastnění porovnat síly i
s přespolními
závodníky
a
zároveň se na start postavili i
předškolní závodníci. Celkem
cílem projelo 31 závodníků v 10
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kategoriích od Benjamínků a Benjamínek až po starší žáky a žákyně.
Všem zúčastněným děkujeme za nádherné sportovní výkony a divákům za krásnou atmosféru.
Věříme, že se všem toto lyžařské odpoledne líbilo a těšíme se na další rok, kdy pořadatelé ze SKI
Teamu Herálec plánují uspořádat tradiční ,,Heráleckou 15“, která se naposledy konala v roce
2006 na takzvaném „Brázďáku“.
Matěj Trávníček
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Kino Herálec
V heráleckém kulturním domě se v neděli 17. 2. 2019 uskutečnilo po téměř 26 letech promítání
rodinné animované pohádky Úžasňákovi 2. Nad očekávání všech pořadatelů se zde sešlo více
než 120 diváků, čímž byla téměř zaplněna celá kapacita kina.
Na konci filmu byly představeny ukázky 2 filmů Asterix a Obelix – Tajemství kouzelného
lektvaru a Špunti na vodě. Při odchodu mohli diváci vhazovat lístky, které obdrželi u vstupu,
do krabičky s filmem, který by chtěli vidět příště. Hlasování bylo velice těsné, ale nejvíce hlasů
získal film Asterix a Obelix s počtem hlasů 64, oproti Špuntům na vodě, kteří získali 58 hlasů.
Další promítání obecního kina plánuje kulturní komise v dubnu, nicméně o přesném termínu
budeme všechny informovat v dostatečném předstihu, nejpozději v dubnovém vydání obecního
Zpravodaje.
Mnohokrát děkujeme všem divákům za zcela zaplněný sál, protože to je pro všechny pořadatele
ta nejlepší odměna za práci, která je s promítáním kina spojená. Doufáme, že se v takto hojném
počtu sejdeme i při dalším promítání, které již bude předvojem před hlavním programem Letního
kina.
Za kulturní komisi Matěj Trávníček

KARNEVAL S MAŠINKOU
V neděli 24. 2. 2019 jsme v našem kulturním
domě mohli přivítat organizátory z kraje
Vysočina, kteří si pro rodiny s dětmi připravili
nabitý program plný zábavy, her a vystoupení.
Celá tato akce byla uskutečněna pod hlavičkou
Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina, která
se snaží o propojení generací.
7

Odpolednem nás provedl Milan
Řezníček, komentátor Hitrádia
Vysočina a jeho kolegové z týmu
Vysočina Media, kteří pro děti
připravili například virtuální
realitu, fotokoutek s mašinkou,
kde každý obdržel fotku na
památku, nádherné malování na
obličej,
vystoupení
skupiny
Hotch Potch, známé skupiny
Maxim
Turbulenc
nebo
kouzelníka Toma. Mimo jiné si
děti užily zábavné taneční
diskotéky, během které se naučily
nejednu taneční choreografii.

Účast zde byla obrovská, protože do heráleckého kulturního domu přišlo téměř 400 návštěvníků.
Doufáme tedy, že se všem tato akce
líbila, a že se v takto hojném počtu
setkáme na dalších akcích, které
v tomto roce pro vás obec Herálec
chystá.
Za kulturní komisi Matěj Trávníček
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Zprávy ze školy
27. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz na sjezdovce v Hlinsku
4. 3. – 8.3.

Jarní prázdniny

15. 3.

Turnaj v sálové kopané ve Svratce

29. 3.

Anglické divadlo ve Žďáru nad Sázavou pro 8. roč.

Čtvrtky

Pokračování plaveckého výcviku pro 3. a 4. ročník v Hlinku
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Recitační soutěž
Ve čtvrtek 7. února se sešli
milovníci básní a recitace na
školním kole recitační soutěže.
Již tradičně mají o tuto soutěž
zájem spíše děti z 1. stupně,
kterých se letos sešlo 16, z 2.
stupně se soutěže zúčastnily 4
žákyně. Soutěž byla rozdělena
do tří kategorií. Prvňáčci, tedy
nultá kategorie, nepostupují do
dalšího kola, přesto byly jejich
výkony obdivuhodné. A tak
porota mohla kromě pamětních listů a malých sladkostí rozdat i diplomy za přirozený projev, za
pěknou výslovnost a třeba i za hezký kontakt s publikem. V 1. kategorii žáků 2. a 3. třídy se do
dalšího kola probojovala Kristýna Gregorová a Martin Ruprecht, Adéla Bodláková si odnesla
ocenění za pěkný výběr básničky. Nejpočetnější kategorií byla kategorie druhá, žáků 4. a 5.
ročníku, kde si postup vybojovala Eliška Svobodová a Lucie Dítětová. Zvláštní ocenění získala
Tereza Gregorová za pěkný umělecký dojem a Josef Omáčka za osobitý a náročný výběr textu.
V poslední 3. kategorii žáků 6. a 7. tříd si postup vybojovala Kateřina Kašíková a Denisa
Dítětová. Postupující žáky ještě čeká mnoho práce při přípravě na oblastní kolo, které se bude
konat ve Žďáře nad Sázavou. Všem soutěžícím děkujeme za účast a doufáme, že společně s námi
strávili pěkné odpoledne, poslechli si hezké básničky a měli radost z pamětních listů a ocenění.

Beseda s režisérem
V pátek 8. února čekala na žáky naší škola zajímavá beseda s režisérem Cyrilem Podolským o
tom, jak vzniká loutkový film. Režisér a scénárista si s sebou přivezl postavičky z loutkového
seriálu Krysáci, ale ukázal žákům i postavičky z nově vznikajícího seriálu, který se na
televizních obrazovkách teprve objeví. Krok za krokem nám přiblížil mravenčí práci všech, kteří
se na přípravě loutkového filmu podílejí. Názorně nám ukázal, jak loutky vznikají, jak se dokáží
pohybovat, co dá práce než se natočí pár sekund filmu.
V závěru zbyl také čas na všetečné dotazy. Žáci si mohli také
zakoupit knihu, podle které nový seriál vzniká. Beseda byla
zajímavá a určitě žákům ukázala nový pohled na práci
režiséra a scénáristy, ale i na loutkový film jako takový.
Dětský maškarní bál
Neděle 10. února tradičně patřila dětem, které chtěly prožít
odpoledne s písničkami, tancem a soutěžemi. V kulturním
domě se konal dětský maškarní bál, který pro děti připravili
žáci 9. ročníku. Tentokrát ho uváděla Lucie Borhyová
(Jáchym Horák) a Rey Koranteng (Štěpán Němec). Karneval
začal průvodem masek a potom už taneční parket patřil všem
princeznám, beruškám, vodníkům, klaunům a ostatním
maskám. Nechyběly ani soutěže a bohatá tombola. Porota
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měla opravdu plné ruce práce vybrat a odměnit nejhezčí a nejoriginálnější masky. Naše
poděkování patří těm, kteří svými dárky přispěli do tomboly, rádi bychom také poděkovali panu
Gregorovi, který se postaral o ozvučení a pěkné písničky, všem žákům a zaměstnancům školy,
kteří pomáhali s organizací a také všem, kteří přispěli k tomu, že jsme společně strávili příjemné
sváteční odpoledne.
Olympiáda z českého jazyka
Ve středu 28. ledna se ve Žďáře nad Sázavou konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce,
která je určena žákům 8. a 9. tříd. Naši školu v této soutěži reprezentoval žák 8. ročníku Tomáš
Mach, který postoupil ze školního kola s nejvyšším počtem bodů. V silné konkurenci žáků
základních škol i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií obsadil Tomáš v okresním kole
z 34 soutěžících pěkné 10. místo. Gratulujeme a děkujeme Tomášovi za úspěšnou reprezentaci
školy.
Párkové lyžařské závody
Za téměř jarního počasí se
ve čtvrtek 14. února konaly
párkové lyžařské závody.
Sněhu bylo dostatek, trať
byla připravena, a tak se
mohli závodníci vydat do
stopy. Nejmladší lyžaři (1. a
2. ročník) měli trasu
nejkratší-200
m,
na
závodníky ze 3. a 4. ročníku
už čekala trať dlouhá 400
m, v další kategorii žáků 5.
a 6. ročníku měřila trať
závodu 2 km a nejstarší žáci
běželi 3,5 km. Všichni
závodníci se snažili, svoji
trať zvládli a v cíli je čekal nejen dobrý pocit, ale i teplý čaj. A když to byly párkové závody, tak
na párek si všichni účastníci zašli do školní jídelny. Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním
cen proběhlo druhý den.
Výsledky: Chlapci 1. a 2. ročník- 1. místo Gregor Marek, 2. místo-Ptáček Michal, 3. místo Bureš
Matyáš. Dívky 1. a 2. ročník 1. místo Gregorová Kristýna, 2. místo Bodláková Adéla, 3. místo
Teplá Viktorie. Chlapci 3. a 4. ročník 1. místo Suchý Adam, 2. místo Kunc Tomáš, 3. místo
Sláma Sebastian. Dívky 3. a 4. ročník 1. místo Skryjová Nela, 2. místo Opluštilová Nela, 3. místo
Dítětová Lucie. Chlapci 5. a 6. ročník 1. místo Tadeáš Chmelík, 2. místo Gregor Ondřej, 3.
místo Hendl Michal. Dívky 5. a 6. ročník 1. místo Slámová Barbora, 2. místo Ptaszeková Eliška,
3. místo Vaisová Adéla. Chlapci 7., 8. a 9. ročník 1. místo Otava Tadeáš, 2. místo Mareš
Matyáš, 3. místo Chmelík Jakub. Dívky 7.,8. a 9. ročník 1. místo Opluštilová Nikola, 2. místo
Nováková Tereza, 3. místo Rybenská Johana.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se závodu zúčastnili.
Mgr. Blanka Junková
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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
V únoru jsme si užili karneval.
Děti
přišly
do
školky
v kostýmech a společně celé
dopoledne soutěžily, zpívaly a
tančily,
nechyběla
ani
promenáda masek. Princezny,
víly, superhrdinové i zvířátka
všeho druhu se výborně bavili.
Děkujeme všem rodičům, kteří
svým dětem připravili opravdu
nápadité kostýmy.
Ráda bych napsala pár slov ke
Čtenářským
dnům,
které
probíhají v naší školce. Děti v
mateřské škole (většinou) ještě neumějí číst. Ale i přes to se můžeme zaměřit na rozvíjení
čtenářských dovedností. Četbou pohádek a jejich rozborem – vysvětlováním – se děti
seznamují s pro ně neznámými slovy, jevy a ději, učí se dávat fakta do souvislostí, zapamatovat
si informace, vnímat děj. Ve třídách mají k dispozici ilustrované knihy a encyklopedie.
Důležité je i využívání hádanek, seznamování s básněmi a říkadly, vymýšlení rýmů, které
rozšiřují slovní zásobu dětí.
Při čtení vydáváme určitou energii, zatěžujeme krátkodobou paměť, přemýšlíme. Nelze
číst a nepřemýšlet. Když dáme dětem dostatek příležitostí k rozvíjení těchto dovedností,
připravíme je na to, že čtení je zábava, ke které se budou chtít i nadále vracet a zároveň o ní
budou chtít přemýšlet, tedy jí porozumět.
Co nás čeká v březnu:
Téma týdne:
Naše hračky
Naše knihy
Hudební nástroje

Akce:
Plavecký výcvik v Hlinsku
Divadlo ,,Kocour v botách“
Návštěva knihovny

Dagmar Kuncová
vedoucí učitelka v MŠ
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“
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Pokračování příště…..
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Zprávy z hasičské zbrojnice

JSDH HERÁLEC v roce 2018
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2018 je úspěšně za námi a zbývá ho zhodnotit z našeho pohledu, proto mně dovolte Vás seznámit
s činností naší jednotky v roce 2018, která byla bohatá jak na zásahovou činnost, tak i na volnočasové a
sportovní aktivity.
Jednotka SDH obce Herálec je zařazena do kategorie JPO III/1 s časem výjezdu do 10 minut. Pro rok
2018 bylo v zásahové jednotce zařazeno celkem 24 hasičů.
Složení zásahové jednotky bylo ke konci roku následující:
1 velitel jednotky,
1 zástupce velitele jednotky,
5 velitelů družstev,
9 řidičů (strojníků),
10 hasičů,
1 technik strojní služby,
1 technik technické služby,
1 technik ochrany obyvatelstva.
Vidíte, že počet nesedí a to proto, že jednotlivé funkce se prolínají a každý člen jich má více.
Jednotka se školila poslední pátek v měsíci v rozsahu 40 hod. dle nařízení GŘ HZS ČR.
Probíhalo také školení na stanici HZS ve Žďáru nad Sázavou a to velitelé 8 hod., strojníci 16 hod.
Dále řidiči byli proškoleni v „Autoškole Vysočina” v rozsahu 8 hodin.
U všech členů jednotky proběhly referenční zkoušky na řízení a přepravu osob automobilem Ford Tranzit školící Dušan Lipka v rozsahu 8 hodin.
Bylo provedeno školení v rozsahu 8 hodin na obsluhu Automatizovaného Externího Defibrilátoru a s tím
spojenou rozšířenou resuscitací při náhlé zástavě oběhu. Jednotka je zařazena k výjezdu na vyžádání
zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina ke kolapsovým stavům s potřebou resuscitace.
V rámci odborné přípravy se družstvo zúčastnilo v dubnu noční soutěže na Březinách zaměřené na
fyzickou a psychickou přípravu, na zdravovědu a řešení mimořádných událostí (autonehoda, letecká nehoda,
pád do hloubky atd.).
Jednotka navštívila s programem dětský tábor ve Svratouchu a připravila program pro ZŠ Herálec. V ZŠ
Herálec jednotka děti seznámila s činností JSDH, zdravovědou, ochranou obyvatelstva a seznámila je
s technikou přidělenou jednotce pro výkon činnosti.
V rámci odborné a fyzické přípravy se členové JSDH připravovali na soutěže v požárním sportu a TFA
(z ang. překladu „Nejtvrdší hasič přežije“).
Každé tři měsíce probíhal technický a fyzický výcvik s dýchacím přístrojem a věcnými prostředky ve
výbavě jednotky.
Činnost jednotky byla prověřena při taktickém cvičení s námětem evakuace a vyhledávání osob při
povodni v obci Křižánky.
A nyní něco k zásahové činnosti. Jednotka vyjela v roce 2018 s technikou celkem ve 44 případech. Co
do skladby zásahů, bylo 5 požárů (3x les, 1x dopravní prostředky, 1x kontejner), 39 technických zásahů
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(19x odstranění stromů, 10x likvidace hmyzu, 2x čerpání vody, 5x nebezpečí – čištění obecní kanalizace,
vyprošťování vozidel, stromy hrozící pádem, 1x pátrání po osobě, 1x únik nebezpečných látek, 1x
monitoring po požáru).
Celková doba strávená v zásahu byla 51 hodin. Průměrně vyjelo k zásahu 5 hasičů. (ve výjezdu
odpracováno 237 hodin).
Samozřejmě tak vysoký počet zásahů klade patřičné nároky na techniku a zázemí JSDH Herálec. Proto
do výbavy byla zakoupena nová cisterna na podvozku SCANIA, automatizovaný externí defibrilátor
Phillips, nehořlavé komplety pro hasiče, osvětlovací technika, kombinované proudnice, systém pro hašení
lesních a bytových požárů.
Proto členové jednotky odpracovali při údržbě výzbroje, výstroje a techniky cca 200 hodin a při údržbě a
úklidu zbrojnice odpracovali cca 100 hodin.
Na závěr chceme poděkovat všem příznivcům sboru a bývalému i novému vedení obce Herálec za
podporu.
Ujišťuji Vás milí spoluobčané, že se na nás můžete obrátit 24 hodin denně, 365 dní v roce a vždy se Vám
budeme snažit pomoci, jak nejlépe budeme umět.
Přejeme Vám úspěšný rok 2019

velitel jednotky Jakub Bezchleba
MLADÍ HASIČI – leden a únor
Začátek nového roku naši mladí hasiči začali přípravou na závody TFA ve Svratce. Je to obdoba dospělácké
verze, a i děti, stejně jako dospělí, toho v cíli mají – jak se říká – plné kecky. V tělocvičně jsme se pomalu
na tuto soutěž každou sobotu začali připravovat, bohužel, nemáme k dispozici všechny překážky, tak náš
trénink není úplně přesný jako tomu bude při závodě. Přesto si děti udělaly představu o tom, jak to má
vypadat a tak nic nebránilo tomu, abychom se první únorovou sobotu mohli vydat na soutěž do Svratky.

Celkem náš sbor reprezentoval maximální dovolený počet dětí a to 10.
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Všichni zdárně doběhli do cíle a do Herálce nám přivezli tyto krásné výsledky:
Tomáš Novák
Šimon Adámek
Matěj Pejcha
Vendula Ptáčková
Natálie Brázdová

kategorie 6-8 let 9. místo
kategorie 9-10 let 6. místo
kategorie 9-10 let 7. místo
kategorie 11-12 let 6. místo
kategorie 11-12 let 7. místo

Alice Laštovicová
Veronika Laštovicová
Adéla Pejchová
Petr Kosek
Matěj Adámek

kategorie 11-12 let
kategorie 13-15 let
kategorie 13-15 let
kategorie 13-15 let
kategorie 13-15 let

11. místo
6. místo
17. místo
10. místo
12. místo

O pouhé 2 týdny později na děti čekaly odbornosti na Kuklíku. Na společnou přípravu nebylo příliš času, tak
větší část přípravy bylo samostudium. Bohužel, našim dětem se do ní příliš nechtělo, a na průběhu zkoušek
to bylo i vidět. Příliš suverénní výkony to nebyly, ale máme šikovné děti, které umí využít poznatky, které se
naučily během tréninků a zkoušku zvládli všichni. Jak je vidět, není to pouze o znalostech, ale také o
průběžné práci během roku, kdy se děti na každém tréninku dozvídají něco nového. Poslední únorovou
sobotu tak v Herálci přibyli další strojníci a preventisté. Gratulujeme!

SPORT
KOPANÁ MUŽI ,,A“
Jak již bylo avizováno
v předešlém čísle, na konci
února jsme absolvovali
třídenní
soustředění
v Daňkovicích.
Program
byl zaměřen především
na
nabírání
fyzické
kondice, ale samozřejmě se
také
utužovala
parta.
Náročného programu se
zúčastnilo devět hráčů,
s jejich přístupem
byl
trenér
Skála
nadmíru
spokojen, pochvaloval si
atmosféru
v týmu
i
odmakané tréninky.
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První přípravné utkání: Chotěboř – Herálec 3:0
K utkání jsme nastoupili bez pěti hráčů – Tichého, Holce, Břízy, Slováčka a Veselského. Vypomoci nám
tedy museli z B-týmu Suchý, Pálka a Čejka. V první půli byli častěji na míči domácí, jejich optická převaha
však příliš vzruchu nepřinesla. Dobře zformovaný obranný blok povolil Chotěboři pouze střely z větší
vzdálenosti, které dokázal v klidu pokrýt chytající Forchtsam. Mezi oběma týmy byl patrný rozdíl v práci
s balonem. Zatímco na osmém místě přezimující účastník KP za sebou již měl odehraná přátelská utkání a
navíc využívá umělé trávy k tréninkům, my jsme se po dlouhé pauze objevili na hřišti poprvé a hráči tak
kulatý nesmysl několikrát horko těžko krotili. Přesto jsme podnikli několik nadějných brejků, po chybné
rozehrávce spěchal k bráně soupeře Chmelík, tísněn obráncem zakončoval slabě do gólmana. Chotěboři
jsme smolně pomohli do vedení po faulu za hranicí velkého vápna. Ke střele natáhl Somerauer a Cach
hlavou přizvedl balon mimo dosah plachtícího Forchtsama, v poločase byl stav 1:0! Po krátké přestávce
poslal domácí trenér na plac kompletně obměněnou jedenáctku. Na té byl vidět kvalitativní úpadek a otěže
zápasu jsme tak převzali my. I když se hrálo především na naší útočné polovině, stejně jako v první půli od
Chotěboře, i náš tlak byl pouze platonický. V největší šanci se ocitl Pálka, který postupoval sám na
brankáře, pokus o obstřel Dobrovolný vyrazil na roh. Naopak při prvním delším pobytu před Forchtsamem
soupeř udeřil. Na rohový kop si naskočil Janda a překonal bezmocného Forchtsama podruhé, 2:0. Druhý
inkasovaný gól nás na chvíli vykolejil, přišel Cachův faul ve vápně a Moravec se štěstím propálil našeho
brankáře z penaltového puntíku potřetí, 3:0! Po zbytek zápasu jsme si dokázali vypracovat několik
zajímavých příležitostí – Skála, Boháč i Chmelík v zakončení bohužel pohořeli a gólový úspěch jsme
v prvním zápase nezaznamenali.
V utkání jsme se dokázali soupeři herně vyrovnat a věříme, že v dalším zápase přijde herní i výsledkové
zlepšení. V tomto měsíci by se měly rozehrát první zápasy jarní části, uvidíme, zda k tomu budou hřiště
způsobilá. O startu odvetných duelů budete včas informováni!
Zkrátit si čekání můžete návštěvou přátelských utkání nebo i účastí na VALNÉ HROMADĚ. Všichni
členové i příznivci Sokolu jsou srdečně zváni!

19

Společenská kronika
V březnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
15.3. Marie Brázdová, Český Herálec 42, 70 let
16.3. Marie Odvárková, Herálec 273, 89 let
18.3. Zdeněk Bárta, Český Herálec 35, 65 let
19.3. Josefa Nedvědová, Kocanda 311, 86 let
25.3. Marie Musilová, Herálec 369, 50 let
29.3. Josef Major, Český Herálec 99, 83 let
Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Inzerce
Nabídne mi někdo ke koupi dům k trvalému bydlení. I novostavbu. Tel. 703668409
Koupíme byt v Herálci a okolí. Platba v hotovosti. Tel. 703668427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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