SLOVO STAROSTY OBCE
Dobrý den vážení spoluobčané,
letošní rok už se pomalu blíží ke svému konci. Za měsíc přivítáme nový rok 2021. Přeji si, aby
byl pro nás všechny veselejší, šťastnější a veskrze obyčejnější, než rok končící a že nám přinese
naději na návrat k normálnímu životu, na který jsme byli před letošní koronavirovou krizí
zvyklí.
Jak jistě víte i chod obecního úřadu poznamenala výjimečná opatření a musel být z důvodu
potvrzení nákazy u jednoho ze zaměstnanců zavřený po dobu nařízené karantény. I my na úřadě
řešíme téměř každý den věci souvislé s nynější situací, a proto se snažíme vyjít vstříc všem
nařízením, které na nás stát uvaluje. Proto jsme se například rozhodli, že budeme vystavovat
a rozesílat faktury za vodné do jednotlivých domácností a prosím Vás, komu to jen trochu jde,
aby zaplatil faktury bankovním převodem.
Na obecním úřadě máme na prodej krásný stolní kalendář na rok 2021 ,,Minulost a současnost
obce Herálec“ za 130 Kč a knihu Herálec pod Žákovou horou – Legie a vznik Československa
za 100 Kč, která mimo jiné mapuje legionáře z Herálce. V případě zájmu jsme připraveni Vám
kalendář i knihu dovézt až domů. Náhled je k dispozici na www.stránkách obce.
Nouzová opatření se týkají všech a všeho dění. Proto nebyl 28. října organizován tradiční
lampionový průvod k připomenutí památky výročí založení Česloslovenska. Děkuji hasičům,
se kterými jsme památku uctili v úzkém kruhu položením věnce u pomníku padlých
a zazpíváním české státní hymny.
Dále velice děkuji našim hasičům za zabezpečení střechy proti možnému nebezpečí, které
hrozilo strhnutím střechy při velikém větru a za odstranění rozpadlého zdiva a omítky z římsy
nad chodníkem na domě č.p.91, které provedli v sobotu 14. listopadu. Na domě č.p. 91 (bývalá
hospoda naproti pomníku padlých) se finalizuje projektová dokumentace pro jeho přestavbu.
Málokdo si uvědomuje obrovské množství práce s tímto spojené, které na tomto projektu
odevzdávají především místostarostové M. Trávníček a Ing. L. Teplý, kterým za to děkuji.
V listopadu jsme nechali odbornou firmou provést pasportizaci obecních komunikací. Tento
dokument je potřebný k podání žádosti na finanční podporu obnovy povrchů místních
komunikací.
Na naší základní škole dále probíhají stavební práce. Nová střecha (byť ještě není zcela
dokončená) a namontovaná okna už nám zabezpečují příznivé podmínky pro nástup dalších
dodavatelů vnitřních prací, jako jsou sádrokartonáři a elektrikáři. Po dvou měsících práce se
začínají rýsovat výsledné kontury celé vestavby. Potřebujeme ještě alespoň dva týdny
příznivého počasí na dodělání důležitých venkovních prvků.
Pracovníci obce dokončují podzimní úklid, přípravu techniky na zimní údržbu a rekonstrukci
podlah v obecní dílně. K dnešnímu dni (24.11.), máme v obecním lese zpracované veškeré
kůrovcové dřevo a spálený veškerý klest. Uvidíme, jak velké budou v zimě srážkové úhrny,
které mohou stromům zajistit do příštího roku dostatečné množství vláhy pro další boj se
škůdci. Dále obecní pracovníci pracují na vestavbě základní školy, kde se snažíme svými silami
zhotovit co nejvíce víceprací, které se v průběhu realizace objevují.
Jak už jsem psal na začátku, současná situace ovlivňuje život každého z nás, jednotlivců, ale
i života společného v naší obci. Bohužel jsou zrušeny všechny adventní neděle, jejichž krásný
program pro nás v minulých letech připravovali herálečtí zahrádkáři. Otazník visí i nad
novoročním pochodem na Devět skal. Tradiční ohňostroj, který jsme dříve odpalovali na
Silvestra v parku jsme posunuli na 1. 1. 2021 od 18:00 hodin, jako oslavu přicházejícího roku.
Odpálen bude z prostranství před základní školou a nebude se u něho organizovat žádné
občerstvení.
Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků v blízkosti svých nejbližších.
Váš starosta

Usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 26/11-2020, konaného 11. 11. 2020 v 17:00 hodin
Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci –
budova bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 11
Omluveni: Ing. Bohumil Dostál
viz.„Prezenční listina“
1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk
Gregor
1.1. Jmenování
zapisovatele:
Marketa
Pospíšilová
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Petr
Vrábel, Hana Štollová
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil
přítomné zastupitele a občany, že je ze
zasedání
zastupitelstva
pořizován
zvukový záznam.
Hlasování: Pro:11, proti:0, zdrž: 0
2. Schválení programu
Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele
a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Rady obce Herálec
č. 23/10-2020 ze dne 31.10.2020
a Zastupitelstva obce Herálec č. 25/102020 ze 14.10.2020
4. Hospodaření obce
4.1. Rozpočtové opatření č. 10/2020
4.1.1. Návrh rozpočtu na rok 2021
4.2. Hospodaření obce Herálec
k 31.10.2020 (daně po měsících + daně
nápočtem)
4.3. Pověření starosty a rady k úpravě
rozpočtu (rozpočtovým opatřením)
4.4. Cenový předpis o stanovení ceny
vodného od 1.12.2020 do 30.11.202
a Cenový předpis o stanovení ceny
stočného od 1.1.2021 do 31.12.2021
4.5. Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Herálec
4.6. Protokol o kontrole výkonu
samostatné působnosti
+ Přijatá
nápravná opatření
4.7. Upozornění na nezákonnost + Přijatá
nápravná opatření
5. Dispozice s majetkem obce

5.1. Prodej části pozemku p.č. 545/1 a 1/1
v k.ú. Herálec na Moravě
5.2. Smlouva o nájmu pozemku p.č. 98/1,
1048/7 a 1049 v k.ú. Český Herálec
6. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
6.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 27.8.2020 s fi. DMC Brno s.r.o.
6.2. Smlouva o dílo – Ing. Pokorný
6.3. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti – Kraj Vysočina
6.4. Smlouva o poskytování služby
web hosting – LE CLAVERA s.r.o.
6.5. Žádost o dotaci na akci Oprava
místní komunikace v Herálci
6.6. Žádost o dotaci na akci Obnova
obecního úřadu v Herálci
7. Diskuse
Závěr
2.1. ZO schvaluje doplněný program
jednání.
Hlasování: Pro:11, proti:0, zdrž: 0
4. Hospodaření obce
4.1. ZO schvaluje Rozpočtové opatření
č. 10/2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
4.1.1. ZO schvaluje Návrh rozpočtu na rok
2021 dle přiložené tabulky.
Příjmy: 31.131.300 Kč a Výdaje
44.726.000 Kč, financování:
13.594.700 Kč.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 3
4.2. ZO bere na vědomí hospodaření obce
Herálec k 31.10.2020 (daně po měsících
+ daně nápočtem)
4.3. ZO bere na vědomí návrh na pověření
Rady obce Herálec na úpravu rozpočtu
do výše 150.000Kč ve výdajích za
jednotlivé paragrafy rozpočtové
skladby, při přijetí finančních
prostředků bez omezení, a dále
pověřuje starostu obce úpravou
rozpočtových opatření mezi
jednotlivými položkami. O bodě se
jednat v přítomnosti účetní na dalším
ZO.

4.4.

ZO schvaluje Cenový předpis
o stanovení ceny vodného od 1.12.2020
do 30.11.2021 a Cenový předpis
o stanovení ceny stočného od 1.1.2021
do 31.12.2021
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
4.5. ZO bere na vědomí Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Herálec
4.6. ZO schvaluje Protokol o kontrole
výkonu samostatné působnosti + Přijatá
nápravná opatření
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
4.7. ZO schvaluje ,,Upozornění na
nezákonnost od Ministerstva vnitra ČR
+ Přijatá nápravná opatření“.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
4.7.1. ZO zrušuje Zásady pro přidělování
vstupních bytů ve vlastnictví obce
Herálec do nájmu občanů z 1.4.2012.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
4.7.2. ZO schvaluje Zásady pro přidělování
vstupních bytů ve vlastnictví obce
Herálec do nájmu občanů
od 12.11.2020.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5. Dispozice s majetkem obce
5.1. ZO schvaluje prodej pozemku p.č.
545/8 o výměře 96 m2 v k.ú. Herálec na
Moravě. Kupující ŽM, Herálec
215, za cenu 4800 Kč.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.2. ZO schvaluje žádost o pronájem částí
pozemků Smlouva o nájmu pozemku
p.č. 98/1, 1048/7 a 1049 v k.ú. Český
Herálec o výměře 1017 m2 manž.
Z, Herálec 196 dle žádosti na dobu
určitou 1 rok od 15.10.2020 za cenu
1000 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0

6. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
6.1. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 27.8.2020 s fi. DMC Brno
s.r.o. IČ: 07137249 o změně platebních
podmínek.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 1
6.2. ZO schvaluje Smlouva o dílo – Ing.
Pokorný, IČ: 48893391na předtiskovou
úpravu a tisk periodika Novinky
v rozsahu 600 ks, počínaje 12/2020 na
dobu neurčitou.
Hlasování: Pro: 1, proti: 11, zdrž: 2
Usnesení nebylo přijato.
6.3. ZO schvaluje Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti – Kraj
Vysočina IČ: 708 90 749 ,,Obytný
soubor RD Familie II – změna trasy
veřejného osvětlení“.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
6.4. ZO schvaluje Smlouva o poskytování
služby web hosting – LE CLAVERA
s.r.o. IČ: 24815373 na ,,Internetové
stránky obce Herálec“.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
6.5. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci Oprava místní komunikace
v Herálci z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova na rok 2021, dotační
titul DT 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
6.6. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci Obnova obecního úřadu v Herálci
z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2021 dotační titul DT
117d8210E Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 16. 12. 2020
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Nové internetové stránky obce
Od 1. 12. 2020 budou pod URL odkazem naší obce www.obecheralec.cz spuštěny nové
internetové stránky. Při tvorbě nového vzhledu byl především kladen důraz na jednoduchost a
přehlednost nového prostředí tak, aby každý návštěvník našel co nejrychleji požadované
informace. Z tohoto důvodu bylo hlavní menu rozděleno na 4 základní kategorie:
•
•
•
•

OBEC
OBECNÍ ÚŘAD
VOLNÝ ČAS
FOTOGALERIE

Mimo jiné hlavní strana obsahuje 8 rychlých odkazů na stránky, jež jsou nejvíce navštěvované.
Těchto 8 rychlých odkazů bude automaticky aktualizováno dle měřené návštěvnosti stránek.
Novinkou oproti původnímu webu je také interaktivní kalendář, jenž má za cíl informovat o
blížících se kulturních či sportovních akcích, pořádaných nejen obecním úřadem, ale i dalšími
spolky v naší obci. Dále budou stránky obsahovat „Anketu“, nástroj pro jednoduchou anonymní
komunikaci s širší veřejností. Zastupitelstvo obce tak může pro některé důležité projekty získat
názor širší veřejnosti a díky tomu může snáze rozhodovat. Poslední novinkou je online kalendář
pro rezervaci tenisových kurtů. Zde si každý zájemce o pronájem víceúčelového hřiště může
zarezervovat den a čas, kdy by rád hřiště využil. Následně k správci kurtů přijde e-mailem s
žádostí o rezervaci, jež potvrdí či zamítne. Umožní to tak každému mít online přehled, kdy je
možné hřiště využít a zároveň kontrolovat udržování pořádku.
Na druhou stranu, hlavním důvodem pro vytvoření nového webu byl soulad se zákonem
č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Mimo detailně zveřejňované informace o vystavených dokumentech či obrázcích, je naší
povinností spravovat internetové stránky tak, aby byly přístupné i nevidomým návštěvníkům,
kteří se díky provedeným úpravám snáze zorientují.
Věříme, že s novými internetovými stránkami budete spokojeni, ale zároveň budeme rádi za
Vaše tipy a návrhy na jejich vylepšení.
Matěj Trávníček, Místostarosta obce

Zákaz řezání ozdobné a krycí klesti, vánočních stromků a vstup do
oplocených kultur. Nadále platí trvalý zákaz vjíždění a stání
motorových vozidel na lesních cestách obce Herálec.
Odborný lesní hospodář

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
blíží se konec roku a s ním i Vánoce, které jsou nejkrásnějšími svátky v roce. Čas adventu
přináší prostor ke zklidnění, k zamyšlení i zhodnocení uplynulého roku. Je to čas, který patří
především našim rodinám, našim blízkým a přátelům.
Letošní rok byl opravdu nelehký, proto vám všem přeji především klidné prožití vánočních
svátků, v novém roce pak hodně zdraví, protože je vzácné a hodně štěstí, protože je krásné.
Dětem přeji, aby pod stromečkem nalezly dárky, o které si napsaly Ježíškovi. Všem
milovníkům bílé stopy přeji dostatečnou sněhovou nadílku umožňující vyjížďky po naší
nádherné krajině.
Hana Štollová - zastupitelka

HERÁLEC pod Žákovou horou
Devět skal a Žákova hora
to jsou dominanty známé.
Teplého lesík z druhé strany volá,
tolik, tolik krásy tady máme.
Moc pěkný je Valenův most.
potoční lávky už ne tolik, těch je dost.
A když začne hodně pršet
není vidět kostelík ani Brázdův vršek.
V zimě, v létě je tu krásně.
Potoky, kopce, louky, lesy.

Lehce se tu tvoři obrazy i básně
a nádherné jsou i místní plesy.
Staví se tu, je tu živo,
zdá se, že vše je v pohodě.
Chutná tady kořalka i pivo
a problémy se řeší na obci i v hospodě.
Lidé jsou tu družní, milí,
sejdou se, poškrákají, popijí.
Je to tady krásný kousek naší země.
Snad zůstane i kousek toho ve mně.
Karel Urbánek

Zprávy ze školy
Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 30. 11. 2020 je umožněna prezenční výuka pro žáky 1. stupně a 9. ročníku. Ostatní
žáci druhého stupně budou rotovat (střídání celých tříd po týdnech).
V týdnu od pondělí 30. 11. 2020 budou chodit prezenčně žáci 8. ročníku, v týdnu od 7. 12.
zůstanou tito žáci na distanční výuce doma a do školy přijdou žáci 6. a 7. ročníku. Takto se žáci
budou střídat do dalšího uvolnění protiepidemických opatření.
Hygienická opatření:
1) ve všech prostorách školy je nařízena rouška po celou dobu pobytu ve škole
s výjimkou konzumace jídla a pití (štít nenahrazuje roušku). Je-li nezbytné, aby žáci
při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit
ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od25-a-30-11.pdf
2) rozestupy 2 metry
3) mytí a dezinfekce rukou
4) žáci se zdržují ve třídách, na chodbu pouze na WC
5) vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) je možný jen v důvodných případech
předem nahlášených
Budova školy se otevírá v 7:00 hod. Vstup do vestibulu školy před 7. hodinou mají pouze
dojíždějící žáci. Ostatní žáci do školy chodí průběžně, netvoří skupinky, nemíchají se s jinými
ročníky a mají nasazené roušky.
V hudební výchově je zákaz zpěvu a v tělocviku se nesmí cvičit (tělocvik na 1. stupni bude
nahrazen hlavními předměty dle uvážení učitele, tělocvik na 2. stupni bude zrušen, protože
nedokážeme zachovat homogenitu skupiny.)
Předmět Tvořivé dílny lze rozdělit (žáci se budou střídat po týdnu - v úterý 1. 12. 2020 začíná
8. ročník).
Školní družina:

1. roč. dle provozu (v učebně 1. třídy)
2. roč. dle provozu (ve školní družině I)
3. roč. dle provozu (ve školní družině II)
4. roč. do 14:00 hod (v učebně 4. ročníku)
5. roč. do 14:00 hod (v učebně 5. ročníku)

Při vyzvedávání dětí:
• 1. – 3. ročník zvoňte na družinu
• 4. – 5. ročník zvoňte na sekretariát
Úplata za ŠD:
V měsíci prosinci se dětem vrátí poměrná část vybraných peněz za 1. pololetí z důvodu
přerušení provozu školní družiny.
Školní jídelna:
Všichni žáci na prezenční výuce, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy automaticky
přihlášeny.

Kroužky:
Provoz zájmových kroužků je přerušen do odvolání, minimálně do konce 1. pololetí.
Příprava na přijímací zkoušky z M a Čj pro žáky 9. ročníku bude probíhat (lichý týden ve
čtvrtek 13,25 ČJ, sudý týden ve čtvrtek 13,25 M).

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021
PŘEJÍ ŽÁCI A VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
ZŠ A MŠ HERÁLEC.

Všechny aktuální informace jsou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz.
Zpracovala: Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka školy

Zprávy z mateřské školky
Krajinu kolem přikryl sníh,
je z něj zářivá peřina,
okolo zní dětský smích
a příroda už pomalu usíná.
Vůně jehličí a cukroví,
perníčky a skořice
okolo občas zavoní,
to přicházejí Vánoce.
Již proběhlo..
Listopadový měsíc máme zasvěcený rodině - kdo s námi bydlí, jak se jmenují členové naší
rodiny, čím cestují, v jaký denní čas co dělají… všechna tato témata zahrnují bezpečnost na
silnici, znalost základních dopravních značek, orientaci v prostoru a čase,…
Protože venku začalo přituhovat, rozhodli jsme se pro otužování a kondici našeho ducha a
pravidelně vyrážíme na atletický ovál se trochu proběhnout, prodýchat a protáhnout.
Témata na prosinec…
Mikuláš a čert
Těšíme se na Ježíška

Učitelky MŠ

Křesťanské okénko
Jako děti jsme pod stromečkem rozechvěně
rozbalovali vánoční papír, abychom spatřili dar.
Ten balící papír nás vlastně připravoval na ten
dar.
Vánoce - všichni je milujeme od dětství!
Provoněné, sváteční, plné vzpomínek a
krásných citů. Ale to vše je jako ten obal, který
nás upozorňuje na Dar. Jak je snadné skončit
jen u toho balícího papíru... Dobré jídlo, pár
zvyků, vytoužené volno, to vše podtržené
sváteční atmosférou, pokud ji dobře sehrajeme.
Mnozí již netouží po Božím daru; buď nevěří
v Božského Dárce, nebo mají pocit, že Boží
dary jsou pro moderního člověka nezajímavé a nepotřebné.
My budeme slavit skutečnost, že v osobě Božského Dítěte je svět na cestě k záchraně,
k uzdravení lidského srdce. Phil Bosmans napsal: "Jsi-li sám šťastný, jediné, co ti ještě chybí,
je štěstí ostatních". Myslím si, že Bohu chybělo naše štěstí, proto přišel – učinit nás šťastnými.
Krásně to vyjadřuje poslední sloka básně Heleny Kohoutové:
Jaký oddech od marnosti
to smíření se všemi!
Sláva Bohu na výsosti,
pokoj lidem na zemi!
Všem heráleckým farníkům i občanům přeji pokojný Advent a požehnané Vánoce.
P. Vladimír Vojtěch Záleský

Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky

pokračování příště…

SPOLEK PRO HERÁLEC
Vánoce se nezadržitelně blíží a co si
budeme nalhávat, v letošním roce budou
pro každého z nás o dost jiné než ty
předešlé.
K Vánocům neodmyslitelně patří rodina,
stromek, cukroví, dárky, ale ty pro některé
děti nejsou samozřejmostí.
A tak se spolek Pro Herálec rozhodl letos
poprvé přidat k celorepublikovému
projektu KRABICE OD BOT.
A co to vlastně znamená? Krabice od bot
( doslova ) naplníme dárky určenými pro
konkrétní dítě a zabalíme do vánočního
papíru a označíme cedulkou s pohlavím a
věkem. Dárek si můžeme zarezervovat na
webu www.krabiceodbot.cz
a ve dnech od 23.11. - 6.12. 2020 donést
na sběrné místo, které je umožněno na OÚ
Herálec v úředních dnech ( úterý 8:00 13:00, středa 11:30 - 16:30 ).
Pokud nemáte možnost se podívat pro
více informací na webové stranky, nebo si
dárek zarezervovat – nevadí, i tak můžete
označenou krabici donést.
Krabice od bot je určena dětem od narození do 18-ti let, které se nacházejí ve špatné finanční
situaci. Do krabice od bot můžete zabalit např. školní potřeby, hračky, pro starší děti hygienu,
oblečení nebo i něco na zub.
Na finanční hodnotě nezaleží, dětem udělá radost i maličkost jako například omalovánky
s pastelkami.
Sbírka Krabice od bot letos slaví 10. výročí a tak bych jí moc přála, aby se i při tak těžké
a složité době vybralo co nejvíce dárků.
Po ukončení sbírky budou dárky rozvezeny dětem v blízkém okolí a vám moho přislíbit
rozzářené oči a úsměv na tváři alespoň prostřednictvím fotografií.
Předem děkuji za donesené dárky a přeji Vám klidné Vánoce prožité ve zdraví se svými
blízkými.
Dominika Hromádková
Spolek Pro Herálec

Sport
Muži
To, co se dalo očekávat, se stalo skutečností a krátce po uzávěrce minulého vydání byly
fotbalové soutěže do konce roku 2020 přerušeny. FAČR již vydal plán pro jarní část sezóny,
kdy je předpokládáno nejprve dohrání závěru podzimní části (tedy domácí zápasy s Měřínem a
Vrchovinou B, venkovní utkání v Dobroníně a odložený domácí zápas s R. Svratkou), na která
budou navazovat odvetná střetnutí jarní části. Předpokládané zahájení soutěží je stanoveno na
14.3. Snad nás tedy čeká výživné fotbalové jaro!
Po nedohrané první půlce soutěže se nacházíme na 9. příčce tabulky se ziskem 13ti bodů za
4 výhry, stejný počet proher a 1 remízu. Základ pro jarní boje je to tedy solidní, na pátý
Dobronín ztrácíme tři body, přičemž máme odehráno o zápas méně. Po minulém podzimu jsme
předvedli o poznání lepší fotbalová představení, kdy jsme dokázali bodovat jak na domácím
hřišti, tak i na soupeřově půdě. Ke konci podzimu jsme se potýkali s rozsáhlou marodkou
a slabou produktivitou, nebodovali jsme ve třech utkáních po sobě, i když ve všech těchto
střetnutích byl soupeř hratelný. Nejlepším střelcem mužstva je Milan Boháč s 5ti góly. Je třeba
se důkladně připravit na odvety, soutěž bude ještě dlouhá a náročná, porveme se o každý bod
a budeme rádi, když nás budete podporovat stejně jako na podzim!
Děkujeme tedy všem fanouškům za podporu, zvláště pak těm, kteří se s námi vydávají i na
venkovní hřiště! Dále patří dík panu Jiřímu Stodolovi, panu Davidu Urbánkovi a obci Herálec
za sponzorské dary! Děkujeme i všem sponzorům, kteří věnovali dary do slosovatelné tomboly
na domácí zápasy!
Všem pak přejeme pohodové prožití nejkrásnějších svátků v roce a úspěšný vstup do dalšího
roku! Hlavně hodně zdraví a optimismu v této nelehké době a doufáme, že se zase všichni
v březnu setkáme ve zdraví a plné síle při bojích o mistrovské body!
Cvičení v tělocvičně
Vzhledem k současné situaci a vládním nařízením je těžko předvídatelné, kdy by se mohla začít
tělocvična navštěvovat. Jakmile to bude možné, budeme informovat vedoucí jednotlivých
cvičení.
Lucie Peňázová

Společenská kronika:
V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
2.12. Jana Němečková, Herálec 464, 65 let
7.12. Františka Handlová, Český Herálec 410, 50 let
16.12. Olga Lebedová, Český Herálec 184, 65 let
20.12. Olga Štolová, Český Herálec 143, 82 let
22.12. František Hamák, Herálec 287, 82 let
23.12. Marie Čejková, Herálec 245, 60 let
23.12. Jindřiška Dítětová, Kocanda 377, 75 let
25.12. Josef Jehlička, Herálec 340, 70 let
26.12. Marie Gregorová, Český Herálec 132, 75 let
26.12. Miroslav Fiala, Herálec 300, 87 let
28.12. Jaroslava Gregorová, Český Herálec 453, 55 let
29.12. Jaroslav Fiala, Herálec 253, 83 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Pokud to epidemiologická situace umožní,
uspořádáme i letos již
X. BLEŠÍ TRH
dne 29. 12. 2020 ve 14 hod. na „Gregoráku“
O vývoji situace budete informováni obecním rozhlasem.
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