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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 6/3-2019, konaného 13. 03. 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 (Ing. T. Odvárka
přišel v 18:14 hod.)
Omluveni: Lubomír Gregor, viz. „Presenční
listina ZO“
Program jednání :
1. Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO č.5/2-2019 ze dne
13. 2. 2019
2.2. Kontrola usnesení RO č.4/2-2019
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:
David Gregor Dis, Ing. Lukáš Teplý
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
(chybí Ing. T. Odvárka)
2.1. Kontrola usnesení ZO č. 5/2-2019 :
2.1. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
z programu MMR 117D082 Podpora
regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití DT 1
Revitalizace a výstavba na akci: Nákup a
rekonstrukce budovy č.p.91 v obci
Herálec.
Hlasování: Pro 14 Proti 0. Zdrž 0

2.2. ZO schvaluje záměr nákupu použitého
minibagru o provozní hmotnosti 3-3,5 t.
za max. cenu 600.000 Kč bez DPH a do
odpracovaných 4000 mth.
Hlasování: Pro 14 Proti 0. Zdrž 0
3. Hospodaření obce:
3.1. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty
za měsíc 3/2019 ve výši 1927 Kč.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrž. 1
3.2. ZO schvaluje RO č.1/2019 obce Herálec
ve výši 23.600 Kč dle přiloženého
rozpočtového opatření.
Hlasování: Pro 14 Proti 0. Zdrž 0
4.Pozemkové záležitosti:
4.1. ZO schvaluje prodej stavebního
pozemku p. č. 556/12, o výměře 895 m²,
v k. ú. Český Herálec, dle GP č. 697119/2016, kupující VU, H406 a BF,
H255, 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
4.2. ZO schvaluje kupní smlouvu a zánik
věcného břemene (služebnosti)
splynutím. Prodávající manželé JŠ a NŠ,
a VŠ. Obec Herálec kupuje parc. č. st.
105, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
823 m2 jehož součástí je stavba č.p. 221
v kú. Herálec na Moravě za kupní cenu
1.800.000 Kč.
Hlasování: Pro 12 proti 0 zdrž. 2
4.3. ZO schvaluje žádost o pronájem
kulturního domu na ,,Školní akademii“
dne 24.5.2019 za 100 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
4.4. ZO schvaluje pronájem kulturního
domu ZO SPCCH dne 1.4.2019 od 14 do
15 hodin za 100 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro 14 proti 0 zdrž. 0
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4.5. ZO schvaluje pronájem kulturního
domu pro Zahrádkáře Herálec na
pořádání velikonoční výstavy
12.,13.,14.4.2019 za 100 Kč vč.
DPH/den.
Hlasování: Pro 14. proti 0 zdrž. 0

5.4. ZO bere na vědomí nabídku na čištění
kanalizace fi Envirox s.r.o., IČ 24824968
za cenu 103.455 Kč. Starosta udělá
poptávku ve stejném rozsahu u tří firem.
5.5. ZO bere na vědomí nabídku firmy
CETIN a žádá o její další zpřesnění.
5.6. ZO schvaluje odpověď na dopis
doručený od p. P dne 7.3.2019. Odpověď
zpracoval JUDr. Jirman.
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.7. ZO bere na vědomí stížnost p. BJ,
H366 ohledně vyhrnování sněhu na
hřbitově.
5.8. ZO bere na vědomí žádost o hlasování
p. BJ, H 366 ohledně zvyklostí v obci
Herálec.
5.9. ZO schvaluje žádost rodiny J o opravu
přístupové cesty k čp.340
v předpokládaném objemu cca
15 000Kč.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrž. 0
(chybí H. Štollová)
5.10. ZO bere na vědomí oznámení Povodí
Moravy o čištění koryta řeky Svratky
v letošním roce. Více informací na
www.stránkách obce.
5.11. ZO bere na vědomí rámcovou nájemní
smlouvu s fi. ZL Production s.r.o.
Plzeň, IČ 26398443 na exkluzivitu
pronájmu v KD Herálec na 5 let.
5.12. ZO bere na vědomí výroční zprávu
MAS Havlíčkův kraj za r. 2018.

5. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO :
5.1. ZO schvaluje smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a
smlouvě budoucí nájemní
č.9416001573.001/2019/4000221947
s firmou GasNet, s.r.o. IČ 27295567
zastoupená GridServices, s.r.o..
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.2. ZO schvaluje výběr dodavatele na
základě provedeného poptávkového
řízení cenovou nabídkou na vytěžení
dřevní hmoty Obce Herálec za cenu 400
Kč/m2. Dodavatelem by vybrán pan
Michal Jehlička, Herálec 340, IČ
75821613. (cca 120 m3 mýtného porostu
termín do 31.3.2019 a 40-50 m3
kůrovcového dřeva s termínem
pozdějším).
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0
5.3. ZO bere na vědomí Zápis z jednání
Kontrolního výboru obce Herálec .
Hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrž. 0

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 10. 4. 2019 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.

Zájezd na výstavu jarní Flora Olomouc
Zahrádkáři z Herálce připravují na 27. dubna zájezd na výstavu jarní Flora Olomouc. Zájemci
se mohou hlásit na tel. č. 604 390 478 p. Myška František nebo na tel. č. 739 108 852 Havlík
Jaromír. Výstava je prodejní, výpěstky rostlin květin a stromků lze zakoupit. Občerstvení na
výstavě je perfektní.
Za zahrádkáře: František Myška
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Slovo starosty:
Krásný dobrý den, vážení spoluobčané.
Před námi jsou poslední záchvěvy zimy. Dlouho očekávané jaro už se kvapem blíží stejně jako
nejdůležitější křesťanské svátky roku Velikonoce.
Obecní zaměstnanci se pustili do úklidu obce po zimě. Počítal jsem, že se jejich řady
rozrostou minimálně o tři až čtyři pracovníky veřejně prospěšných prací VPP, stejně jako
v letech minulých. Tyto pracovníky finančně podporoval pro obce stát prostřednictvím úřadů
práce, kam jsme také podali žádost. K našemu nemilému překvapení nám úřad práce
odpověděl, že se oproti rokům minulým velice zpřísnily podmínky pro poskytování podpory
těchto pracovníků. Ze všech obyvatel Herálce, kteří jsou registrováni na ÚP jako uchazeči o
zaměstnání, tak v současné době splňuje podmínky pouze jeden, který začne pro obec pracovat
od 1.4. I tak pevně věřím, že se nám podaří zvládnout a zkvalitnit úklidové a údržbářské práce
v obci.
Přemýšlíme, jakou cestou se vydat při modernizaci veřejného osvětlení. Obec Herálec
dohodla s firmou elmont-invest s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou zapůjčení pěti kusů LED svítidel
na dobu dvou měsíců pro potřebu vyzkoušení jejich funkčnosti. Čtyři byla namontována do
ulice od návsi k základní škole, páté do ulice od školy na Stalingrad. Tato svítidla mají jinou
charakteristiku oproti stávajícím, co se týče barvy světla a velikosti světelného kužele, kterým
osvětlují prostor pod sebou. Prosíme občany obce, aby se podívali, jak tato svítidla fungují a
zda jim vyhovují. Případné komentáře a postřehy zasílejte na: starosta@obecheralec.cz. Naším
cílem při případné obměně svítidel je především snížit energetickou náročnost, tím ušetřit
peníze za jeho provoz a zjednodušit opravy a údržbu veřejného osvětlení.
Máme problém se zacpávající se splaškovou kanalizací, především jejího hlavníku od
Nákupního střediska po čističku, což dle pozorování našeho a provozovatele čističky pana
Stodoly přímo souvisí s vyvážením jímek a septiků. V současné době rada obce zakazuje
vyvážet jímky a septiky do kanalizační sítě bez předchozí domluvy s vedením obce. Každá
takto vyvezená jímka dělá veliké problémy technologii čističky. Ta byla vyprojektována na
zpracování „čerstvého“ odpadu, a ne letitých vyhnilých mrtvých kalů. Vyvážení jímek a
septiků zároveň přímo odporuje zákonu o provozování vodovodů a kanalizací č.274/2001 Sb. a
jeho prováděcích vyhlášek. Dále z něho vyplývá, že tam, kde je vybudována splašková
kanalizační síť jsou majitelé nemovitostí povinni se připojit, a to takzvaně napřímo. Přepad ze
septiku není považován za připojení ke kanalizační síti a odporuje výše zmíněnému zákonu.
Chceme, aby se všechny nemovitosti v obci napojily na kanalizaci napřímo, abychom do
budoucna zamezili problémům s provozováním kanalizace a čističky odpadních vod a
apelujeme na jejich majitele, aby tak učinili. Zároveň Vám chceme podat pomocnou ruku, a to
tak, že nabízíme provedení těchto přípojek zaměstnanci obce za pomoci obecní techniky za
zvýhodněné ceny. Zájemci o provedení přípojky se mohou evidovat na obecním úřadě.
Nejen za tímto účelem jsme na zastupitelstvu obce konaném dne 13.3.2019 odsouhlasili
investiční záměr nákupu minibagru.
Velká kalamita postihla v zimě obecní lesy. Největší škody jsou na porostech do
čtyřiceti let stáří, které jsou přímo zdecimované polomem způsobeným námrazou a vysokým
větrem. Po dohodě s odborným lesním hospodářem panem Vránou rada obce rozhodla tuto
kalamitu zpracovat formou zadání samovýrob za podmínky zpracování dřeva a uklizení klestu
v zadaném dílu. Zájemci se mohou hlásit u pana Vrány na tel. čísle 724 249 297.
Upozornění odborného lesního hospodáře pro všechny zájemce o samovýrobu dřeva. Dřevo
z kalamitní těžby se zpracovává na vlastní náklady a nebezpečí. Hrozí velké nebezpečí úrazu.
Zastupitelstvo na svém zasedání 19.12.2018 zřídilo komisi pro rozvoj obce. Jsem rád, že
byla zřízena, její členové v čele s paní Ing. Ilonou Vráblovou pilně pracují na různých
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projektech, zpracovávají žádosti o dotace. Více se dočtete dále v článku předsedkyně této
komise.
Blíží se květen a s ním i nástup nového pana doktora Martina Hataly. Ten Vám ve svém
článku popíše princip přeregistrování pacientů zpět do ordinace v Herálci. Nestyďte se a
v případě potřeby cokoliv vysvětlit, zavolejte přímo MUDr. Hatalovi nebo mu napište e-mail.
Obojí se dočtete dále.
Koupíme Špačkův dům za mostem?
Tak zněla otázka, před kterou bylo postaveno obecní zastupitelstvo.
Na sobotu 19. ledna dopoledne byla svolána schůzka zastupitelů za účelem prohlídky této
nemovitosti. Doufám, že mluvím za všechny, kteří se přišli podívat a byli příjemně překvapeni,
v jakém dobrém technickém stavu dům je. Po prohlídce jsme si my přítomní dali dohromady,
k čemu by byl tento objekt pro obec přínosem. Jednak má pro Herálec obrovskou historickou
hodnotu, byl v něm založen Sokol, sídlila v něm četnická stanice. Ve sklepě se vyráběly
uzenářské výrobky, později v něm měl pan Špaček natěračskou dílnu. Jeho středem vede
historická hranice mezi Čechy a Moravou, a tak pan Valena, který dům postavil platil daně z
pravé půlky, kde provozoval řeznictví do Nového Města a z levé půlky, kde byla hospoda do
Hlinska. Kromě toho je to jeden z posledních domů v obci, který není napaden necitlivými
stavebními úpravami. Je to dominanta, kterou lze spatřit na mnoha obrazech, fotografiích a
propagačních materiálech Herálce. Těší mě názor většiny zastupitelů, kteří rozhodli na svém
zasedání 13.3.2019 o nákupu objektu. Naším cílem je v něm vybudovat stálé obecní muzeum,
obecní kavárnu s místem, kde bychom se mohli potkávat a v půdních prostorech byty. Další
podněty k využití této nemovitosti rádi uvítáme od občanů obce.
Krásné Velikonoce
Váš starosta

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)
Igelitové sáčky si můžete vyzvednou na OÚ.

Svoz odpadu od dubna:
5. 4. 2019 proběhne 1. svoz bioodpadu, opakovat se bude každý týden v pátek.
4. a 11. 4. 2019 proběhne svoz komunálního odpadu, opakování potom bude
každý lichý čtvrtek.
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KOMISE ROZVOJE OBCE HERÁLEC
Komise rozvoje obce Herálec svou práci započala po prosincovém zasedání zastupitelstva, kdy
bylo její založení schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Komise pracuje ve složení: předseda Ing. Ilona Vráblová a členové Ing. Lukáš Teplý a
Miroslav Dítě.
Hlavním úkolem komise je rozvoj obce s podporou finančních prostředků poskytovaných
z národních i evropských zdrojů (dotací).
Komise se zároveň podílí na investičních i neinvestičních záměrech obce, zefektivňování
poskytovaných služeb občanům, dodržování platných zákonů, bezproblémovém životě v obci
apod.
Na únorovém zastupitelstvu obce byl zastupiteli schválen strategický dokument Program
rozvoje obce Herálec na roky 2019 – 2026, který komise rozvoje zpracovala. Dokument má 22
stran a popisuje členění obce, věkovou strukturu obyvatel, infrastrukturu, hospodaření v obci,
silné stránky obce, slabé stránky, výčet plánovaných akcí obce apod. Tento dokument musí mít
zpracovány všechny obce, které chtějí žádat o dotace z programů vyhlašovaných ministerstvem
pro místní rozvoj (MMR).
Komise rozvoje za dobu svého působení zpracovala žádosti o dotace na tyto akce:
1. Oprava oplocení a dovybavení multifunkčního hřiště v Herálci (kurty)– náklady 79 987
Kč, dotace 31 990 Kč (poskytovatel dotace je Fond Vysočiny)
2. Obnova školního atletického hřiště (oválu) – náklady 4 556 136 Kč, dotace 3 189 295
Kč (MMR)
3. Obnova podlahové krytiny v kulturním domě – náklady 1 186 046 Kč, dotace 830 232
Kč (MMR)
4. Vybudování prostor pro komunitní a spolkovou činnost v obci (prostory nad fotbal.
kabinami) – náklady 1 259 976, dotace 881 983 Kč (MMR)
Rozpracované akce:
1. Obnova hřbitovní zdi (zábradlí) – zajišťuje se převod z majetku kraje do majetku obce
2. Dotace na oplocenky v obecním lese
3. Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (budova p. Stodoly
v centru obce) – dotace 70% z nákupu nemovitosti a celé rekonstrukce
4. Obnova autobusových čekáren a plochy pod nimi
5. Generel kanalizační sítě obce – monitoring stávajícího stavu a navržení řešení slabých a
problémových míst – dotace Fond Vysočiny
Ing. Ilona Vráblová
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MUDr. Martin Hatala informuje občany o lékařské péči v Herálci.
Vážení přátelé!
Už se to blíží, už to brzy bude! Až budete tyto řádky počátkem dubna číst, už
budu znát kladný výsledek výběrového řízení z konce března, takže se bude
schylovat k poslední nutné záležitosti pro provoz nových ordinací praktického
lékaře v Herálci i Svratce – k smlouvám se zdravotními pojišťovnami.
Kvůli registracím budu přítomen v obou ordinacích od 8. 4. do 25. 4. a rád Vás
osobně poznám:
pondělí a středa Svratka 8 – 11,30 hod. (bývalé zdrav. středisko - Ohradská
297)
úterý a čtvrtek Herálec 8 – 11,30 hod. (ordinace)
Od 2. 5. do 10. 5. přislíbila registrační pomoc sestřička Božena ve stejné době.
Kdyby nemohla, využijte registrace na e-mail - viz níže.
Při registraci Vás budeme zavádět do počítače, a postačí k tomu jenom:
Adresa Vašeho trvalého bydliště, rodné číslo, název pojišťovny a jméno
současného praktického lékaře, abychom si od něj mohli vyžádat výpis ze
zdravotní dokumentace.
Nebudete-li se moci dostavit osobně, všechny uvedené údaje uveďte kdykoli do
e-mailu: hmpraktik@seznam.cz nebo mi zatelefonujte na číslo: 605 157685.
Anebo pošlete sms a já zavolám. Ne však 26. 4. - 11. 5.
Vážení zájemci,
přiznávám, že to, aby Vás bylo v průběhu dubna a května zaregistrováno co
nejvíc, je pro nás hodně důležité. Začínáme od nuly pacientů a právě na počtu
závisí naše hodnocení.
Prosím Vás tak, máte-li zájem, s registrací neváhejte! Moc si toho budeme vážit,
radostněji se nám bude spolupracovat.
A kdy tedy začneme léčit naplno? Platnost smluv mám přislíbenou od 1. 5. 2019,
ale obě ordinace budou v plném provozu od pondělí 13. května 2019. V tu dobu
již bude stanovena pevná ordinační doba.
S děkovným a přátelským pozdravem
MUDr. Martin Hatala
HM praktik, s.r.o.

Děkuji Kulturní komisi za uspořádání oslav MDŽ. Více takových skvělých akcí v naší obci.
Irena Sadílková
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Kulturní okénko:

Kulturní komise připravila na pátek 8. 3. 2019 v podvečer v kulturním domě oslavu svátku
Mezinárodního dne žen. Sešlo se kolem stovky žen všech věkových kategorií. Při vstupu
přivítal ženy tradičním červeným karafiátem a přáním pan místostarosta Matěj Trávníček a člen
kulturní komise Ladislav Havlík. Pan místostarosta měl pro dámy úvodní proslov a poté
následovala humorná scénka, kterou připravili členové kulturní komise „Sváteční den na MDŽ
v životě socialistické ženy“. Na téma, jak probíhaly oslavy žen za socialismu byl prezentován
život ženy v rodině, oslavy MDŽ ve výrobním podniku a večerní veselice v kulturním domě.
Myslím, že přítomné dámy se dobře pobavily a mnohé z nich si připomněly časy dávno minulé.
Poté následovala diskotéka ve stylu 80 let, kde jsme si všichni vesele zatančili.
Občerstvení bylo zajištěno.

Připravili jsme na duben a květen 2019:
13. 4. 2019 sobota od 14.00 hod. sbírání odpadků kolem naší obce v rámci akce "Čistá
Vysočina 2019." Sraz sběračů před obchodem COOP, pokyny a pytle na místě.
27. 4. 2019 sobota od 14.00 hod. v kulturním domě IX. ročník "Sraz harmonikářů". Všichni jste
srdečně zváni.
4. 5. 2019 sobota "Májový výšlap" k chatě Eleonorka.
10. 5. 2019 pátek v 17.00 hod. v kulturním domě promítání vybraného filmu "Asterix a Obelix,
Tajemství kouzelného lektvaru".
Za kulturní komisi – Renáta Gregorová
8

Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“

Pokračování příště…..

9

Zprávy ze školy
2. 4.

Turnaj ve vybíjené - mix 4. a 5. ročník

5. 4.

Taneční soutěž ve Žďáru nad Sázavou – Active Club

8. 4.

Akce „Čistá Vysočina“ (uskuteční se podle počasí)

9. 4.

Preventivní program primární prevence krajského ředitelství Policie pro 5.-9.roč.

9. 4.

Prevence dětských úrazů pro 3. roč.

10. 4. Vzdělávací exkurze – Anthropos + Památník Leoše Janáčka pro 4. – 6. ročník
11. 4. Návštěva knihovny + Zámek ve Žďáru nad Sázavou pro 8. a 9. ročník
12. 4. Návštěva knihovny + Muzeum ve Žďáru nad Sázavou pro 6. a 7. ročník
17. 4. Sportovní den ve škole „O velikonoční vajíčko“
18. – 22. 4.

Velikonoční prázdniny

24. 4. Školení první pomoci pro 8. ročník – 1. část
24. 4. Třídní schůzky od 15:00 do 16:30 hod.
26. 4. Preventivní program „Ponorka“ pro 1. a 2. ročník
26. 4. ZÁPIS DO 1.TŘÍDY od 13:00 do 15:30 hod.
29. 4. Preventivní program „Ponorka“ pro 3. a 4. ročník
30. 4. Preventivní program „Ponorka“ pro 5. a 6. ročník
30. 4. Školení první pomoci pro 8. ročník – 2. část
Čtvrtky

Pokračování plaveckého výcviku pro 3. a 4. ročník v Hlinku

Zeměpisná olympiáda
Naši žáci Kateřina Kašíková, Matěj Guličuk a Adéla Blažíčková se zúčastnili okresního kola
zeměpisné olympiády, kde si ve velké konkurenci nejlepších žáků z okresu nevedli vůbec
špatně.
V kategorii 6. tříd skončila Kateřina Kašíková na pěkném 20. místě. V kategorii 7. tříd skončil
Matěj na krásném 17. místě a v kategorii 8. + 9. tříd skončila Adéla na vynikající 6. příčce. Té
chyběly k celkovému vítězství a postupu do krajského kola pouhé 4 body! Všem zúčastněním
děkujeme za dobrou reprezentaci školy.
Mgr. Vojtěch Uchytil
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Lyžařský výcvikový kurz – Sjezdovka Hlinsko
V letošním roce nám zimní počasí přálo, sněhu bylo dost, a tak mohli žáci 7. – 9. ročníku
v posledním únorovém týdnu vyměnit učebnice a školní lavice za sjezdové lyže a v rámci
lyžařského výcvikového kurzu strávit tři dny na sjezdovce v Hlinsku. Všichni začínali na
cvičném svahu a po rozdělení do družstev začal samotný výcvik. Pokročilí lyžaři si pod
vedením instruktorů vybrušovali svůj lyžařský styl, začátečníci se se svými instruktory
pomaličku prokousávali prvními obloučky na svahu. Všichni se snažili, lyžování je bavilo a po
dvou dnech už každý dokázal sjíždět sjezdovku bez pádů. Počasí nám přálo, přes noc sjezdovka
pěkně umrzla, ale ráno nás na svahu vítalo sluníčko. I když výcvik trval jen tři dny, všichni
udělali velký kus práce a usilovný trénink byl na jejich jízdě vidět. Čas na sjezdovce utekl jako
voda a všichni litovali, že lyžařský výcvik končí, ale většina dětí se už těší, že se příští rok
lyžařského kurzu opět zúčastní.
Mgr. Blanka Junková
Fotbalový turnaj Svratka
V březnu se vybraní žáci naší školy zúčastnili tradičního fotbalového turnaje, který se konal
v tělocvičně ZŠ Svratka.
Našim žákům se velice dařilo a za celý turnaj neprohráli jediný zápas a jen díky horšímu skóre
nepostoupili do finále.
Ve skupině sehráli tři zápasy. V prvním zápase porazili Kameničky 2:0, ve druhém zápase
porazili Nové Město 3:2 a derby se Svratkou skončilo nerozhodně 1:1.
Ve skupině naši žáci skončili druzí za Svratkou a čekal je souboj o třetí místo, ve kterém
porazili Jimramov 2:1.
Všem žákům patří velký dík za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Vojtěch Uchytil

Všechny aktuální informace jsou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz
Zpracovala: Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Herálec
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Hurá, jedeme plavat - tak jako každý rok, tak i letos, jezdí předškoláci plavat do bazénu v Hlinsku.

Děti se učí základní techniky plaveckých dovedností - foukání bublin do vody, správné dýchání,
potápění, plavání a mnohé další aktivity ve vodě. Děti jsou moc šikovné a vodní radovánky si vždy
skvěle užijí.
V dubnu čeká na předškoláky důležitý den – zápis do 1. třídy ZŠ.
Před zápisem se předškoláci půjdou podívat na vyučovací hodinu do 1. třídy, podívají se, co prvňáčci
už všechno umí a vyzkoušejí si, jak se sedí v lavicích, jak se píše křídou na tabuli, poslechnou si, jak jde
školákům čtení, nakouknou do písanek.

Co nás čeká v dubnu:
Téma týdne:

Akce:

Dopravní prostředky

exkurze do ZHS Žďár nad Sázavou

Jaro

divadlo ,,Míša, Máša a Velikonoce“

Voda v přírodě

zápis do 1. třídy

Dagmar Kuncová
vedoucí učitelka MŠ
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Zprávy z hasičské zbrojnice

SPORT
Valná hromada
V sobotu 2. března se konala valná hromada TJ, které se zúčastnilo 28 členů. Byly předneseny zprávy o
činnosti celé TJ, ve zkratce pak shrnuli účinkování jednotlivých fotbalových kategorií jejich trenéři či
vedoucí. Účastníci byli dále seznámeni s hospodařením Sokolu a proběhla také volba výboru a revizní
komise. Zápis z VH:
1) Zahájení VH provedl předseda TJ Petr Gregor st.
- následovala minuta ticha za zesnulé členy TJ
2) Volba komisí:
Mandátová – předseda: Ptaszek Martin, člen Uchytil Vojtěch
Hlasování – Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 2
Volební – předseda: Okurka David, člen: Skála Jiří st., člen: Hamák Petr st.
Hlasování – Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 3
Návrhová – předseda: Suchý Stanislav st., člen: Trávníček Antonín st., člen: Dítě Radek
Hlasování – Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 3
3) Zprávu o činnosti TJ přednesl předseda Petr Gregor st., zprávu KRK o hospodaření TJ přednesl
za omluveného předsedu Čejku Zdeňka člen KRK Čejka Pavel
4) Zprávy z působení jednotlivých týmů přednesli: A-tým – Skála Jiří, B-tým – neúčast, žáci –
Ptaszek Martin
5) Volba KRK – přímé hlasování
- Předseda: Čejka Zdeněk
- Člen: Čejka Pavel
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-

6)
7)
8)
9)

Člen: Gregor Petr st.
Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 2
Volba kandidátů do výboru TJ, tajné hlasování – přečtení kandidátů, rozdání volebních
lístků, odevzdání volebních lístků
Občerstvení a diskuze
Sečtení hlasů a vyhlášení výsledků voleb
Návrh na usnesení z VH, schválení usnesení – Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0
Závěr k ukončení VH přednesl Gregor Petr st.
Pro následující dvouleté období byli do výkonného výboru zvoleni následující členové:
Stanislav Suchý ml., Petr Hamák ml., Ondřej Černý, Josef Peňáz, Lucie Peňázová, Martin
Ptaszek, Vojtěch Uchytil, Vlastimil Sadílek a Filip Bureš. Sám výbor poté zvolil předsedu,
kterým se stal Stanislav Suchý ml.

Předsedo, děkujeme!
Jak jste si již jistě všimli výše, na seznamu členů výboru chybí jedna ze stálic posledních let, nyní už
bývalý předseda Petr Gregor st., který se rozhodl pro odchod do „fotbalového důchodu“. Dobrou
zprávou je, že TJ ani fotbalový tým neopouští úplně, dále bude členem revizní komise a pokračuje také
jako vedoucí mužstva A-týmu.
V křesle předsedy seděl 10 let a jen málokdo obětoval více nebo alespoň stejně času chodu TJ a
především pak fotbalovému oddílu jako on. Za dobu jeho působení v čele se ušel pořádný kus cesty. I
on byl u historického okamžiku, kdy fotbalový A-tým dobýval krajská hřiště a dopomohl ke stabilizaci,
kdy ani po sestupu nehrajeme druhé housle. Nemalou měrou každoročně přispíval k bezproblémovému
působení všech fotbalových kategorií v jednotlivých soutěžích a každý z vedoucích se na něho mohl
kdykoliv obrátit. Vždy šel příkladem a aktivně se účastnil veškerých brigád a i s jeho přispěním letos
oslavil kulaté desáté výročí Sportovní ples. Přestože to s námi někdy neměl jednoduché, trpělivě
svolával schůze a řešil jednotlivé strasti. Nyní se rozhodl předat pomyslný štafetový kolík dále.
V historii Sokolu tento věčně usměvavý chlapík, který nikdy nešel pro nějaký vtípek na odlehčení
daleko, zanechal nesmazatelnou stopu a věříme, že si nyní s čistou hlavou bude především užívat
počínání A-mužstva. Ještě jednou děkujeme za deset skvělých let a přejeme hlavně hodně zdraví a
pevné nervy na střídačce!
MUŽI A
V předešlém měsíci jsme sehráli 3 přátelská utkání. Nejprve se nám podařilo zvítězit 2:1 proti H.
Městci, kdy jsme podali nejlepší výkon ze všech utkání. První branku vstřelil Veselský, když nádhernou
ránou z 20ti metrů vymetl šibenici. Druhou branku přidal Hamák, který nachytal bývalého spoluhráče
Žďánského a překonal ho Poborského lobem. Další utkání proti Ivančicím nás prověřilo spíše fyzicky.
Kvalitativní rozdíl byl patrný na první pohled a velmi dobře kombinující a pohyblivý soupeř nám zle
zatápěl. Brzy to bylo 0:2, poté jsme dokázali alespoň trochu hru vyrovnat, za velice nepříznivého počasí
se však projevila zhruba od půlky druhého dějství i síla soupeřovy lavičky. Ivančice poslaly do hry
v poločase hned šestici nových hráčů, zatímco my jsme si museli vystačit s dvěma náhradníky. Ke konci
už to byla hra kočky s myší, od vyššího přídělu nás uchránil jen výborný výkon Forchtsama. I tak jsme
odešli poraženi 0:4. Generálkou na jaro bylo utkání s Přibyslaví, kdy jsme předvedli nejhorší výkon za
celou zimu. A protože ani hra Přibyslavi neoplývala krásou, pro diváka byl zápas, dá se říci, utrpením. I
přes bídný výkon Přibyslav na rozdíl od nás dokázala alespoň rozvlnit síť a po špatném výkonu jsme
odešli poraženi 0:2!
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Ale jak to tak bývá, špatná generálka = vydařená premiéra! Ne jinak tomu bylo i u nás, kdy jsme
v úvodním jarním kole dokázali porazit po brankách Uchytila Kamenici 2:0! Reportáž z utkání bude
v dalším čísle Zpravodaje! Přílohou aktuálního čísla jsou rozpisy všech našich týmů!

MUŽI A - JARO 2019
Kol De
o
n

Datu
m

1.

NE

24.3.

2.

SO

30.3.

3.

NE

7.4.

4.

SO

13.4.

5.

SO

20.4.

6.

NE

28.4.

7.

NE

5.5.

8.

NE

12.5.

9.

NE

19.5.

10. NE

26.5.

11. SO

1.6.

12. NE

9.6.
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16.6.

NE

Čas
Zápas
15:0
0 HERÁLEC - KAMENICE NAD LIPOU
15:0
0
HUMPOLEC "B" - HERÁLEC
15:3
0
HERÁLEC - TELČ
15:3
0
MÍROVKA - HERÁLEC
16:0
0
BEDŘICHOV - HERÁLEC
16:0
0
HERÁLEC - DOBRONÍN
16:3
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 0
HERÁLEC
16:3
0
HERÁLEC - TŘEŠŤ
16:3
0
LEŠTINA - HERÁLEC
16:3
0
HERÁLEC - ŠTOKY
10:3
0
KOSTELEC - HERÁLEC
16:3
0
HERÁLEC - PACOV
16:3
0
HAVLÍČKŮV BROD "B" - HERÁLEC
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Odjezd
autobusu

13:00

13:30
14:00

14:15

14:30

!08:30!

14:30

MUŽI B - JARO 2019
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Den Datum Čas
NE 21.4. 10:00
NE 28.4. 16:00
NE
5.5
10:00
NE 12.5. 16:30
NE 19.5. 10:00
SO
25.5 16:30
SO
1.6
17:00

Zápas
HERÁLEC "B" - MORAVEC "B"
SNĚŽNÉ - HERÁLEC "B"
HERÁLEC "B" - BOHDALEC
POČÍTKY "B" - HERÁLEC "B"
HERÁLEC "B" - RAD. SVRATKA "B"
VLACHOVICE - HERÁLEC "B"
HERÁLEC "B" - ROVEČNÉ

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - JARO 2019
Kolo Den Datum
1.

SO

2.

NE

3.

NE

4.

SO

5.

SO

6.

NE

7.

SO

Čas
9:00
20.4
11:20
10:00
28.4
11:10
11:10
5.5
12:20
10:00
11.5
11:10
9:00
18.5.
11:10
10:00
26.5.
11:10
10:00
1.6.
11:10

Zápas
HERÁLEC - NOVÁ VES
HERÁLEC - ROZSOCHY
UJČOV - HERÁLEC
HERÁLEC - KŘOVÍ
ŽĎÁR NAD SÁZ. - HERÁLEC
BOBROVÁ - HERÁLEC
BORY - HERÁLEC
HERÁLEC - JÍVOVÍ
HERÁLEC - ROŽNÁ
HERÁLEC - MĚŘÍN
RAD. SVRATKA - HERÁLEC
HERÁLEC - OSOVÁ BÍTÝŠKA
SVRATKA - HERÁLEC
HERÁLEC - HAMRY NAD SÁZ.
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Hřiště
HERÁLEC
UJČOV
BOBROVÁ
BORY
HERÁLEC
RAD. SVRATKA
SVRATKA

MLADŠÍ ŽÁCI - JARO 2019
Kolo Den
1.
NE
2.
NE
3.
NE
4.
NE
5.
NE
6.
NE
7.
NE

Datum
14.4
21.4
28.4
1.5
5.5
12.5
19.6

Čas
13:30
16:00
10:00
10:00
15:00
13:30
10:00

Zápas
HERÁLEC - VEL. MEZIŘÍČÍ
VOLNO
HAMRY NAD SÁZ. - HERÁLEC
HERÁLEC - KŘIŽANOV
ROŽNÁ - HERÁLEC
HERÁLEC - MORAVEC
RAD. SVRATKA - HERÁLEC

Mladší přípravka
Fotbalisté a fotbalistky mladší přípravky se dne 16.3.2019 zúčastnili halového turnaje ve Svratce, kde
obsadili při účasti osmi týmů krásné druhé místo.
V základní skupině obsadili druhé místo a v semifinále porazili A-tým Svratky 1:0 za velké podpory
fanoušků.
Ve finále měli za soupeře tým Měřína, kterému po poměrně vyrovnaném průběhu podlehli 3:1.
Věříme, že si děti přenesou bojovnost a zápal pro hru i do jarních zápasů okresního přeboru, na které se
již velmi těšíme.

horní řada zleva: Matyáš Bureš, Nela Skryjová, Adam Suchý, Nela Opluštilová, Vojtěch Juda
spodní řada zleva: Antonín Vomáčka, Martin Ruprecht, Michal Ptáček a brankář Lukáš Brázda
Na fotografii chybí Jan Ptaszek mladší, který musel ihned po odehrání finálového zápasu odcestovat do Prahy,
aby tam následně vypomohl AC Spartě Praha. 
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Společenská kronika
V dubnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
3.4. Alice Protivná, Český Herálec 539, 50 let
6.4.Ludmila Dušková, Český Herálec 439, 85 let
8.4. Libuše Fialová, Kocanda 315, 81 let
11.4. Věra Mjartanová, Český Herálec 28, 65 let
12.4. Jaroslav Štol, Český Herálec 143, 84 let
13.4. Zdeňka Gregorová, Český Herálec 22, 60 let
15.4. Jaroslav Dítě, Kocanda 319, 75 let
15.4. Jaroslava Roušarová, Herálec 299, 75 let
16.4. Marie Majorová, Český Herálec 68, 85 let
18.4. Jiří Klouda, Herálec 467, 55 let
24.4. Zdeněk Čejka, Herálec 245, 60 let
25.4. Vlasta Popelková, Český Herálec 534, 70 let
25.4. Drahuše Gregorová, Český Herálec 167, 60 let
27.4. Růžena Řádková, Český Herálec 64, 85 let
27.4. Zdeněk Gregor, Český Herálec 75, 55 let
29.4. Jarmila Gregorová, Český Herálec 151, 87 let

Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
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Inzerce
Mladá rodina hledá bydlení v této lokalitě. Rekonstrukce nevadí. 605 816 353
Hledáme chatu, chalupu na Vysočině. Platba hotově. Tel. sms 739710776
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