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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 29/1-2021, konaného 13. 1. 2021 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti v budově bývalé České školy
5.3. Rozpočet TJ Sokol Herálec na rok
2021
5.4. Přehled prací zaměstnanců MH za
rok 2020

Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci –
budova bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 14
Omluveni: Bc. David Gregor (Ing. Bohumil
Dostál přišel v 17:45 hodin)
viz.„Prezenční listina“

6. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
6.1. Žádost o prodej pozemku p.č.
211/2 v k.ú. Český Herálec +
Žádost o pronájem části
pozemku p.č. 211/2 v k.ú.
Český Herálec
6.2. Žádost o snížení vnitřních
obrubníků chodníku ležícího na
parcele 1019/14
6.3. DUKO – instalace vodoměrů –
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
na zhotovení stavby uzavřené
dne 11.10.2019
6.4. Výsledky celoplošné deratizace
obce Herálec – podzim 2020
6.5. Darovací smlouva s Městem
Žďár nad Sázavou Základní
školou a Mateřskou školou
Herálec, p.o.
6.6. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze
dne 27.8.2020 (DMC Brno
s.r.o.)
6.7. Změna Územního plánu č.III
6.8. Výroční zpráva SDH Herálec za
rok 2020.
6.9. Stav dostavby 2.NP kabin
6.10. Vlajka pro Tibet
6.11. Výpověď z nájmu fi. Optimal
Real s.r.o.
6.12. Aktualizace PSZ v KoPÚ Český
Herálec
7.
Diskuse
Závěr

1. Záznam jednání:
1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta:
Zdeněk Gregor
1.2. Jmenování
zapisovatele:
Bc.
Marketa Pospíšilová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing.
Karel Štoll, Miroslav Dítě
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. Bohumil Dostál)

2. Schválení programu
Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a
ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. AQACLEN - Generel
4. Informace z jednání Rady obce Herálec
č. 25/12-2020 ze dne 29.12.2020
a Zastupitelstva obce Herálec č. 28/122020 ze 16.12.2020
5. Hospodaření obce
5.1. Hospodaření obce Herálec
k 31.12.2020 (daně po měsících
+ daně nápočtem)
5.2. Žádost o poskytnutí dotace na
opravu střechy kostela

2.1. ZO schvaluje doplněný program
jednání.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí:
Ing. Bohumil Dostál)
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Hlinsko s.r.o. IČ: 26920344 ,, na dokončení
a předání prací do 28.2.2021“.
Hlasování: Pro: 4, proti: 5, zdrž: 5

5. Hospodaření obce
5.1. ZO bere na vědomí hospodaření
obce Herálec k 31.12.2020 (daně po
měsících + daně nápočtem.

6.4. ZO bere na vědomí Výsledky
celoplošné deratizace obce Herálec –
podzim 2020.

5.2. ZO bere na vědomí žádost
o poskytnutí dotace na opravu střechy
kostela ve výši 200000 Kč dle cenové
nabídky. Žadatel: Římskokatolická farnost
Herálec pod Žákovou horou. Ing. Ilona
Vráblová prověří možnosti dotace a bude
informovat žadatele o možnostech dotace.

6.5. ZO schvaluje Darovací smlouvu na
10 ks starších PC obdarovaný: Základní
škola a Mateřská škola Herálec, p.o. a dárce
Město Žďár nad Sázavou IČ: 00295841.
Hlasování: Pro: 13 proti: 0, zdrž: 0 (Chybí:
P. Teplý)
6.6. ZO bere na vědomí Dodatek č.2 ke
smlouvě o dílo ze dne 27.8.2020 se
zhotovitelem DMC Brno s.r.o., IČ:
07137249.
6.7. ZO vydává
po ověření podle
ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), že návrh změny č. III
územního plánu Herálec není v rozporu
s Politikou územního rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3 a č. 5, se Zásadami
územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 a č. 6, se
stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Krajského úřadu Kraje
Vysočina, jako orgán příslušný podle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona za použití § 43 odst. 4 a § 55b odst.
7 stavebního zákona, v souladu s § 171 až
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů, Změnu č. III
územního plánu Herálec.
Hlasování: Pro: 14 proti: 0, zdrž: 0

5.3. ZO bere na vědomí rozpočet TJ
Sokol Herálec na rok 2021. Žádá předsedu
TJ Sokol Herálec, aby do konce ledna 2021
předložil finanční zprávu o činnosti TJ
Sokol Herálec za rok 2020.
5.4. ZO bere na vědomí předložený
soupis provedených prací zaměstnanců
obce v MH za rok 2020.

6.
Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
6.1.1 ZO schvaluje záměr budoucího
prodeje pozemku p.č.211/2 v k.ú. Český
Herálec na základě podané žádosti
čj.1133/2020, žadatelé manž. Ch, ČH 388.
Hlasování: Pro: 0, proti: 13, zdrž: 1
6.1.2 ZO schvaluje záměr budoucího
pronájmu pozemku p.č.211/2 v k.ú. Český
Herálec na základě podané žádosti čj.
1094/2020, žadatelka EB, ČH 501.
Hlasování: Pro: 0, proti: 13, zdrž: 1

6.8. ZO bere na vědomí Výroční zprávu
SDH Herálec za rok 2020.

6.2. ZO schvaluje Žádost čj. 1218/2020
o snížení vnitřních obrubníků chodníku
ležícího na parcele 1019/14 (manž. S, ČH
560).
Hlasování: Pro: 6, proti: 1, zdrž: 7
Návrh nebyl přijat.

6.9. ZO schvaluje objednávku stavebních
prací dle předloženého položkového
rozpočtu a krycího listu ve výši 211.766,76
Kč vč, DPH na dostavbu 2.NP kabin.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0

6.3. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě
o dílo na zhotovení stavby s fi. DUKO
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6.10. ZO schvaluje připojení se do akce
vlajka pro Tibet a pověřuje starostu
k zajištění vyvěšení vlajky - 10.3.2021.
Hlasování: Pro: 8 proti: 0, zdrž: 6
6.11. ZO schvaluje výpověď nájemní
smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou pro
fi. Optimal Real s.r.o., IČ: 25590383
k 30.4.2021.
Hlasování: Pro: 13 proti: 0, zdrž: 0 (Chybí:
Ing. L. Teplý)

6.12. ZO schvaluje aktualizaci Plánu
společných
zařízení
komplexních
pozemkových úprav Český Herálec.
Hlasování: Pro: 14 proti: 0, zdrž: 0

7.

Diskuse

7.2. ZO schvaluje nákup stroje pro úpravy
běžeckých tratí pro SKI TEAM Herálec ve
výši 350.000 Kč.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 4

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 10. 2. 2021
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Poplatky v roce 2021 – pozor změna od r. 2021 za stočné 10% DPH!!!!
Popelnice: poplatek za komunální odpad 550 Kč/ osoba s trvalým pobytem
550 Kč/ stavba k individuální rekreaci
Stočné: 550 Kč/ osoba s trvalým pobytem + 55 Kč (10% DPH) celkem 605 Kč
750 Kč/ vlastníci staveb určených k individuální rekreaci + 10 % DPH
celkem 825 Kč.
Pes: za jednoho psa 300 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
300 Kč.
Tzn. za popelnice a stočné za 1 osobu s trvalým pobytem – 1155 Kč,
za1 rekreační chalupu – 1375 Kč.
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Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané,
leden letošního roku je za námi, únor před námi. Paní zima ukazuje svoji pestrost. Tu nás zasype
sněhem, pár dní mrzne, až praští, aby se vzápětí oteplilo. Na údržbu obecních prostranství je
takový průběh zimy náročnější, ale snažíme se vše zvládnout k všeobecné spokojenosti. Jediné,
co nás dlouhodobě zlobí, jsou zaparkované automobily na obecních pozemcích, které údržbu
omezují a ztěžují. Proto žádám majitele těchto plechových miláčků, aby je parkovali mimo
obecní komunikace. Děkuji.
Minulý a předminulý rok jsem vás informoval o probíhajících jednáních mezi starosty, zástupci
CHKO, SÚS ve Žďáře nad Sázavou a Krajem Vysočina ohledně možnosti údržby komunikace
II/350 chemickým posypem, kterých jsem se účastnil. Letošní zimu se přání mnoha z vás
vyplnilo a konečně můžete jezdit do Žďáru a Nového Města po „vysolené“ silnici. Jsem rád, že
nedošlo k jednomu z navrhovaných řešení, kdy by se udržovaly vybrané úseky protínající
přírodně nejhodnotnější úseky inertním posypem a zbytek chemicky, což by mohlo být značně
nebezpečné. Chemická údržba je sledována zaměstnanci CHKO ZR a její dopad na přírodu
bude průběžně vyhodnocován.
Veliké poděkování patří členům SKI TEAMU Herálec za přípravu a údržbu běžeckých tratí
v Chaloupkách.
Jen málokdo si umí představit, jakou práci a kolik času tato činnost zabere, stejně jako to, kolik
lidí je k ní zapotřebí (úprava trati po nově napadeném sněhu v Chaloupkách, délky cca 3,5 km
znamená objet celý úsek 8 až 10 krát - trvá několik hodin), což dělají chlapi po práci většinou
ve tmě. Vedení obce bylo osloveno členy SKI TEAMU, zda by bylo možné zakoupit sněžnou
rolbu, čímž by se údržba zjednodušila, zrychlila a zkvalitnila. Další výhodou by byla možnost
najíždět stopy efektivně i dále mimo dostupné a oblíbené Chaloupky. V případě propojení stop
s okolím (Svratka, Křižánky, Nové Město……) bychom mohli zažádat o finanční podporu na
provoz rolby Kraj Vysočinu. Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, že rolbu pořídí
a alokovalo na ni částku 350 000 Kč ze svého rozpočtu. Někomu by se tato částka mohla zdát
vysoká a neefektivně vynaložená. Výše částky je minimální na to, aby se dal koupit stroj, který
nebude na hraně životnosti a mohl nám všem ještě dlouho sloužit. I tak se bavíme o stroji starém
cca 30 roků. O efektivitě vynaložených prostředků podle mého názoru mohou někteří
polemizovat, ale to je tak všechno. Důkazem toho jsou desítky lidí všech věkových skupin ve
všední dny a stovky v sobotu a neděli, kteří trať v Chaloupkách v posledních týdnech využívali.
Jediné, co je třeba si přát, jsou zimy plné sněhu, které známe z dětství. V této chvíli máme stroj
zamluvený na pomezí Rakouských a Italských Alp a řešíme jeho dopravu k nám.
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet obce na rok 2021. Na
straně příjmové ve výši 31 131 300 Kč, na straně výdajové ve výši 44 727 000 Kč. Teoreticky
tedy vzniká rozdíl mezi výdaji a příjmy 13 595 700 Kč. Prakticky ale nemůžeme schválit
schodek, který by byl větší než zůstatek na účtu a byl by tedy nepodložený ze zdrojů obce.
K 31.12.2020 měla naše obec na účtu 18 466 111 Kč a schodek by mohl být z těchto peněz
zcela pokryt s rezervou téměř 5 mil. Kč. A jak je možné takový rozdíl vytvořit? Při sestavování
rozpočtu se berou do úvahy všechny investice v daném roce, které bychom chtěli zrealizovat
v plné finanční výši. Podle vývoje situace v možnostech čerpání evropských, státních
a krajských dotací v průběhu roku se snažíme o tyto prostředky zažádat. Pokud jsme s žádostmi
úspěšní, tak se snižují finanční nároky investičních akcí o výši získané dotace. Pro příklad
uvádím plánovaný schodek rozpočtu na rok minulý ve výši 8 857 300,15 Kč v porovnání se
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skutečností, která vyšla na 3 855 226,16 Kč. Ideální výsledek by byl 0 Kč. Ale toho nelze
dosáhnout vzhledem k tomu, že nemůžeme získat dotaci ve výši 100 % nákladů. Poskytovatelé
prostředků vždy počítají se spolufinancováním žadatele.
V uplynulých dvou letech se nám velice zadařilo a téměř na všechny investice se podařilo
dotace získat. Zároveň si sami zpracováváme žádosti o finanční prostředky, téměř všechna
výběrová řízení, některé projektové dokumentace a realizace zařizujeme zcela sami, což obecní
kase šetří finanční prostředky ve výši statisíců korun za rok. Veškeré snažení je odraženo i ve
výše uvedeném zůstatku na účtu. Proto bych chtěl poděkovat především oběma místostarostům
Ing. L. Teplému a M. Trávníčkovi. Paní Ing. I. Vráblové a dalším několika málo aktivním
zastupitelům, kteří přispívají ke zdárnému rozvoji Herálce. Děkuji.
Největší investicí, kterou v roce 2021 plánujeme je rekonstrukce budovy č.p. 91 (bývalá
,,Jarečkova“ hospoda) na lékařský dům a nájemní bytové jednotky v předpokládané výši
6 970 000 Kč. Akcí, která se nám pomalu blíží do finále, je půdní vestavba v Základní škole.
V těchto dnech se dokončují vnitřní příčky, rozvody topení a elektroinstalací a budou se
připravovat podlahy na vylití anhydritem. Co nám (kromě počátečních potíží s dodavatelem)
dělalo veliké vrásky, bylo financování ze strany poskytovatele dotace, Ministerstva financí.
I přes včasné zažádání o možnost převedení alokovaných prostředků (v říjnu 2020)
a dofinancování v roce 2021 jsme na odpověď čekali téměř čtyři měsíce. Štěstí se na nás usmálo
a tento týden jsme dostali kladnou písemnou odpověď na naši žádost a bude nám na dokončení
proplacen i zbytek ve výši téměř 4 milionů Kč. Toto osobně považuji za obrovský úspěch.
Paralelně s vestavbou v ZŠ realizujeme půdní vestavbu v 2 N.P. objektu kabin. I tam se práce
přehouply přes polovinu a prostor začíná dostávat konečnou podobu.
Na podzim roku 2020 bylo provedeno druhé kolo celoplošné deratizace naší obce. Na
internetových stránkách se můžete seznámit s výsledky. Slyšel jsem i názory, že je to zbytečné
vyhazování peněz, ale můžu vás ujistit, že přemnožení hlodavci dokáží nadělat spoustu škody
na obecním i soukromém majetku (podhrabané propadávající se chodníky a okolí kanalizačních
vpustí, netěsnost splaškové kanalizace a tím pádem nežádoucí natékání balastních vod
a zbytečné zatěžování ČOV…………….) nehledě na aspekt případného roznášení nemocí.
Proto budeme v deratizaci pokračovat i v roce 2021.
Apeluji na rodiče některých pubescentů, kteří si svoji energii vybíjejí na ničení obecního
majetku na dětských hřištích, vyhazováním odpadků uložených ve sběrných nádobách za
Nákupním střediskem a děláním nepořádku na veřejných prostranstvích především u kulturního
domu. Toto chování jsem už s naší - vaší omladinou řešil několikrát, osobně, domluvou. Pokud
bude někdo z nich přistižen při ničení obecního majetku a znečišťování veřejných prostor, bude
tato situace řešena s rodiči, školou, v krajním případě s Policií ČR. Rodičům nabízím řešení
s vybitím přebytečné energie jejich nezkrotných potomků nabídkou práce formou brigády při
údržbě veřejných prostranství apod., třeba by si pak více vážili toho, co v naší obci máme.
S výhledem a přáním dalších sněhových srážek vás zdraví a hezký únor přeje
Váš starosta
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky
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Pokračování příště……..
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Milí spoluobčané,
tímto bych Vám jménem Diakonie Českobratrské církve evangelické a Spolku Pro Herálec
chtěla poděkovat za to, že jste si před Vánocemi udělali čas a dali si tu práci s naplněním Krabic
od bot.
Celkem se vybralo 51 612 krabic a díky první sbírce u nás v Herálci jsme přispěli 102 krabic
od bot naplněnými různými dárky pro všechny věkové skupiny dětí z nelehkých rodinných
poměrů .
Sbírky se zúčastnilo mnoho lidí z naší obce, ale
i okolních měst i vesnic.
Krabice byly rozvezeny na dvě místa, a to
polovina do Azylového domu v Hamrech
u Hlinska a druhá polovina na sociální úřad ve
Žďáře nad Sázavou a následně rozdány dětem ze
sociálně slabých rodin a také samoživitelům.
Sbírka Krabic od bot se v Herálci velmi vydařila
a pokud to situace dovolí, rádi bychom druhý
ročník uskutečnili i s doprovodným programem.
Ještě jednou všem děkujeme a přejeme pevné
zdraví a co nejbližší návrat do "starých " kolejí.
Dominika Hromádková

Odborné sociální poradenství Alzheimer poradna Vysočina
Alzheimer poradna Vysočina poskytuje poradenské služby pro nemocné s kognitivním
deficitem a jejich pečující rodiny a přátele. Poskytujeme nefarmakologickou podporu lidem
s poruchami paměti i narušenou komunikační schopností. Pracujeme i s nemocnými po cévní
mozkové příhodě. Najdete nás na kontaktních místech po celé Vysočině.
Pan Pavel pracoval jako technik. Byl velmi svědomitý. Práce ho v posledních letech
vyčerpávala. Celá rodina se těšila, že v penzi si odpočine. Nabere síly. A bude si užívat
vnoučata a oblíbené výlety na kole. Že si užije vše, co při velkém pracovním nasazení nestíhal.
Teď sedí vedle manželky v poradně a lehce se usmívá: „ každý zapomíná, máma taky
zapomínala, a co“? Ale Pavel je podrážděný, náladový. Když se sešla rodina a děti byly
hlučnější, hudral nebo odcházel do klidu své dílny. Ale práci nedodělal. Pletl si jména vnoučat,
ptal se opakovaně na jednu věc. Byl stále nespokojený. Obvodní lékař potvrdil kognitivní
deficit a doporučil vyšetření u neurologa. Ale pan Pavel odmítá k lékaři jít. Jemu přeci nic není.
Největším úskalím při péči o nemocné bývá neporozumění projevům onemocnění. Obtíže
v komunikaci. Nemocný často trpí výkyvy nálad. I schopnost sebeobsluhy má kolísavý průběh.
Pečující příznaky onemocnění považuje často za schválnost. Velkým problémem je
i vztahovačnost nemocných a neustálé hledání, nebo opakované dotazy. Dochází k osočování
pečujícího ze ztráty věcí. Pečující se jen výjimečně dočkají poděkování od nemocných. Bohužel
se ale velmi často setkávají s neporozuměním i od blízkého okolí. Proto je péče o člověka
s kognitivním onemocněním nejnáročnější. A také proto se ne vždy podaří dopečovat
o nemocného v domácím prostředí. Umístění do pobytového zařízení je pak nesmírně náročné
jak pro nemocného, tak pro celou jeho rodinu. Přijetí nezbytnosti ukončení domácí péče
a adaptace nemocného na zcela nové prostředí je častým tématem poradenských schůzek.
Pavel s Hanou přicházejí na další konzultaci. Hana se rozhodla požádat o příspěvek na péči
a využít pomoc pečovatelské služby. Toto období je nesmírně náročné. Pavel odmítá nosit
roušku. Nechodí ven, přestali se stýkat s kamarády. Děti jim vozí nákupy, často volají. Ale
Hana cítí úzkost a nejistotu. Co když onemocní, kdo se postará o Pavla? Sama má zdravotní
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potíže. Ale kde vzít čas pro sebe? Hana si pochvaluje i telefonický kontakt s poradnou: “Bylo
fajn mluvit s někým, koho znám a vymluvit se z věcí, které bych vlastním dětem nerada
svěřovala“.
Poradna umí propojit veškeré dostupné zdravotní i sociální služby a výrazně tak přispět ke
zkvalitnění života jak nemocným, tak především jejich pečujícím, rodinám i blízkým.
Poradíme, jak správně pečovat i kdo a jak Vám může v péči pomoci. Kde můžete žádat finanční
podporu a pomoc. I jak ochránit majetek a práva nemocných.
Neodkládejte péči o svoji paměť. Ani péči o své blízké! Nebojte se domluvit si schůzku. Ne
každé zapomínání musí být hned demence. Možná se stresujete a trápíte úplně zbytečně.
A možná nečerpáte finanční nebo sociální pomoc, která by vám výrazně ulehčila život. Nebuďte
na své starosti sami, přijďte se poradit. Některé věci dokážeme řešit i přes telefon 733 629 018
nebo email rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz Záleží jen na Vás, jaký kontakt zvolíte.
My jsme tu pro Vás. Další informace najdete na www.alzheimerporadnavysocina.cz nebo FB
https://www.facebook.com/alzheimerporadnavysocina/ Zde najdete i oblíbené trénování
paměti.

Poděkování:
Vážení a milí herálečtí spoluobčané,
rád bych vám velice poděkoval jménem Oblastní charity Žďár n. S. za vaše peněžní dary do
tříkrálových kasiček.
Víte, že i tříkrálovou sbírku ovlivnila epidemiologická situace v České republice. Naše
koledníky tentokrát hlídal „PES“ (protiepidemický systém), který v 5. stupni klasickou koledu
nedovolil. Ochrana zdraví je prioritou pro nás všechny.
Zvolili jsme tedy po dohodě s OÚ možnost umístit tříkrálové kasičky pod schodištěm na obecní
úřad, v kostele sv. Kateřiny a v místní prodejně Jednoty COOP Hlinsko. Tímto bych chtěl
poděkovat všem, kteří nám tuto možnost koledování umožnili. Zvlášť děkuji všem
zaměstnancům v obchodě Jednoty v čele s p. vedoucí Schmiedovou, kde nám vyšli velice
ochotně vstříc.
V úterý 26. 1. 2021 byly tyto tři kasičky na OÚ za přítomnosti p. Havlíkové, p. Pospíšilové
a p. Teplého úředně rozpečetěny, darované peníze sečteny a zaslány na účet Charity Žďár n. S.
V Herálci se vybralo celkem 23 350,- Kč.
Víte, že výtěžek tříkrálové sbírky je určen na zkvalitnění péče o umírající, nemocné, lidi
s postižením, s duševním onemocněním, na pomoc maminkám s dětmi v tísni a dalším, kteří se
ocitli v nouzi a žijí v okrese Žďár nad Sázavou. Část sbírky putuje na humanitární pomoc do
zahraničí. Více se o využití této sbírky dozvíte na www.zdar.charita.cz.
Pokud jste nestihli přispět do kasičky, lze zaslat ještě příspěvek bankovním převodem na účet
66008822/0800 VS 77706800, nebo dárcovskou SMS (podle toho kolik chcete zaslat, 30 Kč,
60 Kč, nebo 90 Kč) ve tvaru
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
na číslo 87777.
Poděkování jistě patří také všem těm, kteří se ochotně nabídli a byli připraveni v případě, že by
to situace umožnila, jít koledovat tradičně – dům od domu. Doufejme, že příště už to vyjde.
Děkuji ještě jednou všem, kdo neváhali a nezištně svou štědrostí podpořili, nebo ještě podpoří
tuto záslužnou tříkrálovou sbírku.
Zastupitel - Pavel Teplý
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Společenská kronika:
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
2.2. Miloš Gregor, Český Herálec 384, 50 let
4.2. Václav Zrzavý, Český Herálec 461, 60 let
14.2. Karel Otava, Český Herálec 164, 81 let
15.2. Anna Štěpánková, Český Herálec 393, 70 let
16.2. Anna Kvasnicová, Český Herálec 553, 75 let
17.2. Zdeńka Zástěrová, Český Herálec 351, 81 let
23.2. Vlastimil Bezchleba, Herálec 289, 81 let
26.2. Jiří Blažejovský, Český Herálec 112, 60 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává: Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01; IČ: 00 294 306; vydáno: v Herálci 29. 1. 2021; četnost: 12 x
ročně; za redakční radu: Hana Štollová; příspěvky do Zpravodaje: do 25. dne v měsíci; reg. zn.: MK ČR E 11290;
cena: 12 Kč; www.obecheralec.cz

13

14

15

16

