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Zprávy z úřadu

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude v budově bývalé České školy:
ve středu 31. 7. 2019 v 17:00 hodin.

Od 25. 7. 2019 bude svoz BIO POPELNIC vždy ve čtvrtek.
Na obecním úřadě je možné zakoupit další Bio-popelnici – cena 1250 Kč.
Obec Herálec nabízí dřevo z obecního lesa (vzrostlé stromy), formou
samovýroby. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.
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Slovo starosty:
Dobrý den vážení spoluobčané,
pesimista by řekl, že je polovina prázdnin a léta za námi, optimista naopak vidí ještě půl prázdnin a krásné
léto před námi.
V současné době má obec zaměstnané v místním hospodářství na plný úvazek pět zaměstnanců, na dohodu o
provedení práce jednoho, od Úřadu práce máme dvě podporované pracovní síly a ke všemu nám pomáhají
dva mladí brigádníci.
Co děláme?
Už druhý měsíc čtyři chlapi zpracovávají vrškové zlomy po zimní kalamitě v obecních lesích a budu rád,
když se jim podaří vše sdělat do konce prázdnin.
Celé prázdniny provádíme nutné opravy na budově základní školy. Na vstupním schodišti došlo k demontáži
„odfouklých“ dlaždic, vyrovnání povrchu schodů a k jejich znovu obložení. Před vstupem do školy bylo
sanováno podloží pod kamennou dlažbou a k její montáži zpět. V nejhorším stavu byla rampa se zábradlím
ke vstupu do mateřské školy. V současné chvíli je rampa rozebrána, došlo k jejímu statickému zajištění a
dobetonování. Následně bude aplikována hydroizolační stěrka a nalepení dlažby. Na konec se zabetonuje
opravené zábradlí. Do začátku školního roku zbývá už „jenom“ opravit venkovní schody do školní kuchyně
a přespárovat žulový sokl vstupní rampy.
Co si neumíme na škole udělat sami, jsou práce na střeše. Firma pana Havlíka ze Sněžného provedla
výměnu popraskaných tašek. Sjíždějící sníh každoročně páchá na střeše velké škody, proto dojde
k masivnímu doplnění zábran proti jeho sjíždění. Na závěr budou zrevidovány a opraveny všechny tekoucí
spoje okapů.
Od jara se nám podařilo opravit a zrealizovat pět vodovodních přípojek a pět přípojek kanalizačních. V
příštích měsících v tomto budeme pokračovat. Naším cílem je letos odstavit nejstarší vodovodní větev na
Gregorově konci. Děkujeme Vám za trpělivost při odstávkách dodávek vody nutných při prováděných
pracích.
V těchto dnech pracovníci obce odstavili starou vodovodní větev na Familiích, kde jsme na základě
upozornění místního obyvatele zjistili poměrně rozsáhlý dlouhodobý únik vody. Děkuji.
Na Kocandě se nám po půl roce podařilo obnovit vysílání obecního rozhlasu. Výpadek byl způsoben
zkorodovaným spojem podzemního vedení, které bylo poškozené při dřívějším provádění výkopových prací
a nebylo jednoduché ho najít. Nyní jsme na Kocandě provedli revizi způsobu napojení odtoku z požární
nádrže, který nebyl schopen pojmout množství vody především, za prudkých přívalových dešťů. Bude
provedena velká oprava šachty u nádrže, kde by mělo dojít k zajištění dostatečného průtoku přívalové vody
a tím zamezit škodám, které vznikají na obecní komunikaci a na pozemcích soukromých majitelů
sousedících přes cestu s nádrží v majetku naší obce.
Ve sportovním areálu byly u kabin zhotoveny okapové chodníky a provedením terénních úprav prostor za
nimi opravdu pěkně prokoukl.
Kromě toho pracovníci obce musí stíhat běžné práce kolem údržby zeleně, úklidu veřejných prostor a
provozování vodovodu a kanalizace. Jistě se můžou najít různá zákoutí, která by zasloužila více péče, proto
Vás prosím, nestyďte se nám o nich napsat.
Děkuji pracovníkům obecního úřadu za dobře vykonávanou práci a Vám všem přeji příjemný zbytek
prázdnin.
Váš starosta
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Kulturní komise:
Promítání filmu „Po čem muži touží“ opět pozvedlo laťku návštěvnosti heráleckého kina již na číslo 155
diváků i přes jeho přemístění do kulturního domu kvůli nepřízni počasí. Stejně jako u předchozích promítání
i nyní měli návštěvníci možnost hlasovat mezi filmy, které budou při příštím promítání k vidění. Na výběr
bylo mezi filmy „Teroristka“ a „Všechno nebo nic“. V poměru 82:73 zvítězil film „Teroristka“, který měl
být promítán opět pod širým nebem 26. 7. 2019. Bohužel po jednání s distributorem filmu se nám nepodařilo
filmy na nejbližší promítání dohodnout. Jako alternativu byl proto zvolen film LOVEní, který měl premiéru
21. 3. 2019 a během hlasování po filmu Bohemian Rhapsody skončil jako druhý. Film „Teroristka“ pro vás
připravujeme na následující promítání letního kina.
Příští promítání letního kina :
Pátek 9. 8. 2019 od 21.00 hod. ,,TERORISTKA“
Pátek 23. 8. 2019 od 21.00 hod. (dle vylosování)
Pátek 30. 8. 2019 od 20.30 hod. (dle vylosování)
Za kulturní komisi Matěj Trávníček
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Klub Patriotů a Kulturní komise obce Herálec Vás zvou do Kulturního domu na

„Výstavu umění a řemesel“,
která bude otevřená denně od 27. 7. 2019 do 11. 8. 2019
v čase 9.30-12.00 hod. a 13.30 - 17.30 hod.
V sobotu 27. 7. 2019 v 17.00 hod. byla v Kulturním domě slavnostně zahájena „Výstava umění a řemesel“.
Uvítací slovo přednesl pan Ladislav Havlík, člen Klubu patriotů, slavnostní slovo měl pan starosta Zdeněk
Gregor. Hrou na klavír a zpěvem zpříjemnily zahájení slečna Dominika Gregorová a paní Marie Vaisová.
Po zahájení si přítomní se zájmem prohlíželi výstavu a občerstvili malým pohoštěním.
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“

Pokračování příště…..
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Křesťanské okénko:
4. srpna – poutní mše svatá na Křižánkách v 11 hod
15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad
Sázavou II (klášter)

18. srpna – 9 hod – poutní mše svatá
Již tradičně se připravujeme na

pěší pouť do baziliky a to v neděli 18. srpna 2019.
14 km dlouhá trasa je vhodná i pro děti asi od 10 let.
Sraz poutníků je v 5:10 hod u heráleckého kostela sv. Kateřiny
(případně bude upřesněno na vývěsce u kostela a v ohláškách).
Těšíme se na Vás, přidejte se k nám ☺.

Možnost návštěvy baziliky a Krchůvku:
v červenci a v srpnu každý den od 10 do 16 hod.
Poutníci, turisté a všichni zájemci o kulturní dědictví a dílo J. B. Santiniho, mají
možnost navštívit žďárskou baziliku a Krchůvek - první Santiniho dílo v našem
kraji (1708) - v červenci a srpnu denně od 10:00 do 16:00 hod.

Přijměte pozvání do poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
V pátek 16. srpna od 20 do 22 hod bude probíhat tradiční Nikodémova
noc. K dispozici je vždy kněz a jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď,
rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je
možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží
blízkosti.
Kdokoliv může přijít.

Pouť rodin – „Rozdávat pokoj a naději“
Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese
motto: „Rozdávat pokoj a naději“.
Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Poutníci
se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude
příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka
baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo,
přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho
dalšího.
Občerstvení v areálu je zajištěno.
Podrobný program na vývěsce u kostela nebo na www.crsp.cz.
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s děním v našem sboru za poslední týdny:

Školení – Zdravotník zotavovacích akcí v Hlinsku
Poslední červnový víkend se naši dva členové zúčastnili zdravotnického školení v Hlinsku. Kurz
probíhal od čtvrtka do neděle v prostorách volnočasového centra Pohoda. Během těchto čtyř dnů se
účastníci kurzu dozvěděli základy anatomie, přičemž na to navazovaly praktické ukázky ošetření
jednotlivých poranění. Celý kurz byl zakončen závěrečným testem a praktickou zkouškou (resuscitace),
kterými úspěšně prošli naši oba zástupci – Dita Dvořáková a Ladislav Laštovica.

Krajské soutěže TFA a FCC
Stejně jako loňský rok, tak i letos nás na soutěžích „Železný hasič“ výborně reprezentuje bratr Ladislav
Laštovica, který má za sebou několik závodů s následujícími výsledky:
TFA Boračské sklepení 2019
TFA Třešťský železný hasič 2019 TFA Třešťský železný hasič 2019 Mezinárodní FCC Jihlava 2019 -

7.místo
5. místo
5. místo v kategorií jednotlivců
2. místo ve štafetě s týmem „Kulibraši“
10. místo
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Pozvánka na UKONČENÍ PRÁZDNIN 2019
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SPORT
V polovině července jsme zahájili přípravu na podzimní část dalšího ročníku 1. A třídy. Příjemnou změnu
v podobě přeřazení zpět do skupiny B ocenili nejen hráči, ale jistě zajásají i fanoušci. Těšit se tak opět můžeme na
atraktivní duely s rezervami Žďáru či Nového Města, Moravcem nebo premiérově s Počítkami, s kterými celou
soutěž na jejich hřišti zahájíme druhou srpnovou neděli. Kompletní rozpis je přílohou Zpravodaje.
Na doplnění kádru intenzivně pracujeme, jednání však nejsou jednoduchá a stejně jako my i okolní celky se
potýkají s problémem úzkého kádru, takže hráčů opravdu není nazbyt. Jistý je zatím (před uzávěrkou Zpravodaje)
pouze návrat odchovance místní kopané Tomáše Ryse, který prošel dorosteneckými kategoriemi ve Žďáru a
následně v Kameničkách.
Jediné přátelské utkání jsme odehráli s rezervou Nového Města. Tempo zápasu nebylo nijak strhující, z různých
důvodů jsme neměli k dispozici kompletní kádr, ale to ani náš soupeř, který přijel pouze v 11-ti lidech. Utkání
skončilo porážkou 2:4, když se za nás prosadil Hamák s Cachem.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Zveme všechny příznivce
Základní informace:

-

na

nohejbalový

turnaj

konající

se

v rámci

oslav

založení

Sokolu.

Se startovným si nelamte hlavu, dejte si raději dobré pivko a klobásu
Hrací systém bude upraven dle počtu účastníků
Těšit se můžete na věcné ceny
Přihlásit se můžete předem u Stanislava Suchého ml., tel.číslo: 606 768 773
nebo Petra Hamáka ml., tel.číslo: 775 180 491

MUŽI - PODZIM 2019
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Den
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

Datum
11.8.
18.8.
24.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
12.10.
20.10.
27.10.
3.11.

Čas
16:30
16:30
14:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00

Zápas
POČÍTKY - HERÁLEC
HERÁLEC - RAPOTICE
DOBRONÍN - HERÁLEC
HERÁLEC - VRCHOVINA "B"
HERÁLEC - BUDIŠOV/NÁRAMEČ
KOUTY- HERÁLEC
HERÁLEC - RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU "B" - HERÁLEC
HERÁLEC - JEMNICKO
ŽELETAVA - HERÁLEC
HERÁLEC - MORAVEC
MĚŘÍN - HERÁLEC
HERÁLEC - DUKOVANY
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Odjezd autobusu
AUTA
12:30

14:00
AUTA
12:30
12:30
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Společenská kronika
V srpnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
5. 8. Irena Gregorová, Český Herálec 396, 84 let
14. 8. Josef Bureš, Český Herálec 428, 60 let
16. 8. Jaroslav Popelka, Český Herálec 534, 70 let
24. 8. Vladimír Pospíšil, Český Herálec 144, 60 let

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

Inzerce_________________________________________________________

Prodáme kvalitní lesní med z Moravy, cena za 1 kg je 150 Kč. Odběr možný ihned na adrese Dítětovi,
Herálec 419 (pod školou), telefon: 561202289.

Prodám kombinovaný sporák, cena dle dohody. Zn. 606772026.
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Prodám multifunkční patrovou postel se skříní
vhodná do dětského pokoje.
Velmi zachovalá, barva světlý dub.
Bez matrace.
Postel je rozložená.
Cena: 1500 Kč.
Tel. 603 327 349

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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