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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 31/3-2021, konaného 10. 3. 2021 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti v budově bývalé České školy
Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 15
(Pavel Troníček od 17:06 hod., Petr Vrábel od 17:07 hod., Ing. Lukáš Teplý od 17:16 hod.,
Ing. Bohumil Dostál od 17:34 hod. a David Gregor DiS od 17:46 hodin)
viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.2. Jmenování zapisovatele: Anna Havlíková
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Zdeňka Gregorová a Ing. Kristýna Teplá
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro:10, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál, David Gregor DiS,
Ing. Lukáš Teplý, Pavel Troníček a Petr Vrábel )

2. Schválení programu
Návrh programu :
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 27/2-2021 ze dne 24.2.2021 a Zastupitelstva obce
Herálec č. 30/2-2021 ze 10.2.2021
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce Herálec k 31.1.2021 a k 28.2.2021 (daně po měsících + daně
nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 2/2021
4.3. Stanovení pravomocí Rady obce Herálec
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 520 ve vlastnictví obce
5.2. Žádost o poskytnutí dotace od obce na opravu střešní krytiny farního kostela
5.3. Schválení dodavatele prací na Vybudování prostor pro komunitní a spolkovou činnost
5.4. Užívání louky – Ústav pro strukturální politiku v zemědělství a.s.
5.5. Návrh o mimořádném peněžitém plnění dle Zákona o obcích
5.6. Kronika obce
6. Informace starosty
6.1. Seznámení s průběhem Půdní vestavby ZŠ a MŠ Herálec
6.2. Prověření možnosti sjezdu na pozemek p.č. 271/11
6.3. Stížnost a pozvánka č.j. 186/2021
7. Diskuse
Závěr
Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
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3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 27/2-2021 ze dne 24.2.2021 a Zastupitelstva obce
Herálec č. 30/2-2021 ze 10.2.2021
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce Herálec k 31.1. a k 28.2.2021 - daně po měsících + daně nápočtem
4.2. Rozpočtové opatření č. 2/2021
4.3. Stanovení pravomocí Rady obce Herálec
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 520 v k.ú. Herálec na Mor. ve vlastnictví obce
5.2. Žádost o poskytnutí dotace od obce na opravu střešní krytiny farního kostela
5.3. Schválení dodavatele prací na Vybudování prostor pro komunit. a spolkovou činnost
5.4. Užívání louky – Ústav pro strukturální politiku v zemědělství a.s.
5.5. Návrh o mimořádném peněžitém plnění dle Zákona o obcích
5.6. Kronika obce
5.7. Žádost o schválení odkoupení části obecního pozemku p.č. 687/8 v k.ú. Č.Herálec
5.8. Plán rozvoje sportu v letech 2021 – 2024
5.9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Ing. Z. Galuška, Žďár nad Sázavou
5.10. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – DMC Brno + vyjádření právního zástupce
5.11. Odstoupení od smlouvy – DMC Brno
5.12. Územní studie Herálec – Chaloupky
5.13. Vyhodnocení nabídek – Špačkův dům, rekonstrukce
5.14. Vyhodnocení nabídek – Garáže za obecním úřadem
5.15. Žádost o prominutí poplatku za stočné – č.j. 196/2021
5.16. Žádost o prominutí poplatku za stočné – č.j. 194/2021
6. Informace starosty
6.1. Seznámení s průběhem Půdní vestavby ZŠ a MŠ Herálec
6.2. Prověření možnosti sjezdu na pozemek p.č. 271/11 v k.ú. Český Herálec
6.3. Stížnost a pozvánka č.j. 186/2021
6.4. Zaslání žádosti o zpětvzetí žádosti o proplacení faktury
7. Diskuse
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:10, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál, David Gregor DiS,
Ing. Lukáš Teplý, Pavel Troníček a Petr Vrábel )
V 17:06 hodin přišel Pavel Troníček, v 17:07 hodin přišel Petr Vrábel

3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 27/2-2021 ze dne 24.2.2021
a Zastupitelstva obce Herálec č. 30/2-2021 ze 10.3.2021
Zastupitelé vzali na vědomí.

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí Hospodaření obce Herálec k 31.1. a 28.2.2021 – daně po
měsících a daně nápočtem.
4.2. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál, David Gregor DiS,
Ing. Lukáš Teplý )
V 17:16 hodin přišel Ing. Lukáš Teplý
3

4.3. ZO stanovuje pravomoci Rady obce Herálec s účinností od 11.3.2021 dle
poskytnutých podkladů.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál, David Gregor DiS)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 520 v k.ú. Herálec na Moravě za účelem
parkování na základě žádosti č.j. 189/2021 p. FV, Herálec 368, a to pouze v období od
1. 4. do 31. 10. kalendářního roku.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál, David Gregor DiS)

5.2. ZO bere na vědomí žádost č.j. 33/2021 Římskokatolické farnosti Herálec o poskytnutí
dotace na opravu střešní krytiny farního kostela ve výši 200 tis. Kč s ohledem na
výsledek jednání mezi Státní památkovou péčí a Římskokatolickou farností Herálec.
5.3. ZO schvaluje dodavatele prací na Vybudování prostor pro komunitní a spolkovou
činnost na základě Protokolu z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek na akci Vybudování prostor pro komunitní a spolkovou činnost v obci Herálec
– firma Ing. Zdeněk Galuška, Žďár nad Sázavou.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0(chybí: Ing. Bohumil Dostál, David Gregor DiS)

5.4. ZO bere na vědomí žádost č.j. 187/2021 Ústavu pro strukturální politiku
v zemědělství a.s., Měřín o zjednání nápravy, úklid a zákaz přejíždění zemědělských
ploch v katastru obce – úkol splněn.
V 17:34 hodin přišel Ing. Bohumil Dostál
5.5. ZO schvaluje Návrh o mimořádném peněžitém plnění dle Zákona o obcích 128/2000
Sb., § 84, a to navýšení peněžitého plnění v měsíci březnu 2021 na částku 20 tis Kč
p. IV, z důvodu dlouhodobého přínosu pro obec v rámci získávání dotační podpory.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 2 (chybí: David Gregor DiS)
V 17:46 hodin přišel David Gregor DiS
5.6. ZO schvaluje rozdělení prací na Kronice obce na přípravu obsahu a následný přepis
a pověřuje přípravou obsahu p. HŠ a přepisem p. PB, každá za odměnu ve výši 500,-Kč měsíčně.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 1
5.7. ZO bere na vědomí žádost č.j. 164/2021 manželů V, Herálec 473 s tím, že je
požadováno zpřesnění a náčrt situace.
5.8. ZO schvaluje Plán rozvoje sportu v letech 2021 – 2024.
Hlasování : Pro:15, proti: 0, zdrž: 0
5.9. ZO schvaluje Dodatek č. 1 s firmou Ing. Z. Galuška, Žďár nad Sázavou na práce,
nespecifikované v zadávací dokumentaci na konečnou částku ve výši 1 535 317,84 Kč
včetně DPH.
Hlasování : Pro:15, proti: 0, zdrž: 0
5.10. ZO neschvaluje předložený Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.8.2020
se společností DMC Brno s.r.o. jako zhotovitelem díla „Půdní vestavba ZŠ Herálec –
odborné učebny“.
Hlasování : Pro:15, proti: 0, zdrž: 0
5.11. ZO schvaluje odstoupení od smlouvy mezi Obcí Herálec a firmou DMC Brno s.r.o.,
uzavřené dne 27.8.2020, na základě poskytnutých informací starostou obce
a
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doporučení právního zástupce obce JUDr. M. Jirmana, a pověřuje starostu zařízením
vypracování a podpisem odstoupení od této smlouvy.
Hlasování : Pro:15, proti: 0, zdrž: 0
5.12. ZO schvaluje dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení
územní studie pro lokalitu rodinné domy Herálec – Chaloupky.
Hlasování : Pro:15, proti: 0, zdrž: 0
5.13. ZO schvaluje dodavatele projektových prací na Špačkův dům, rekonstrukce
na základě Vyhodnocení nabídek – firma Martin Sádovský, Svratka.
Hlasování : Pro:15, proti: 0, zdrž: 0
5.14. ZO schvaluje dodavatele projektových prací na Garáže za obecním úřadem
na základě Vyhodnocení nabídek – firma Jiří Vaníček, Herálec.
Hlasování : Pro:15, proti: 0, zdrž: 0
5.15. ZO schvaluje žádost o prominutí poplatku za stočné – č.j. 196/2021 – Š, Český
Herálec 72.
Hlasování : Pro:0, proti: 15, zdrž: 0
Návrh nebyl přijat.
5.16. ZO schvaluje žádost o prominutí poplatku za stočné – č.j. 194/2021 –
p. H, Žďár nad Sázavou (RD Český Herálec 73)
Hlasování : Pro:0, proti: 15, zdrž: 0
Návrh nebyl přijat.

6. Informace starosty
6.1. ZO bere na vědomí informace starosty o průběhu prací v rámci akce Půdní
vestavby ZŠ a MŠ Herálec.
6.2. ZO bere na vědomí informace starosty o prověření možnosti sjezdu na pozemek
p.č. 271/11, v k.ú. Český Herálec
6.3. ZO bere na vědomí stížnost a pozvánku č.j. 186/2021 manželů P., Český Herálec
č.p. 144
6.4. ZO bere na vědomí Zaslání žádosti na Ministerstvo financí o zpětvzetí žádosti
o proplacení faktury

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 14. 4. 2021
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel, a máme před sebou už druhé velikonoční svátky, které prožijeme ve
znamení omezení způsobených panující situací. Všichni jsme si před rokem říkali, že jedny
velikonoce prožijeme skromněji a napřesrok budeme na Covid 19 jen vzpomínat. Bohužel tomu
tak není a naše životy jsou stále ve stínu „velkého Covidu“ umocněného novými mutacemi.
Většina z nás se po vánocích upjala k očkování, jako k možnému řešení. To ale neprobíhá tak
rychle, jak bychom si přáli a na způsobu jeho organizování jsou vidět (ne)schopnosti úřadů, jež
očkování zařizují. Jako další z mnoha nám na obecním úřadě za uplynulý rok přibyla povinnost
pravidelného testování obecních zaměstnanců, což se nám podařilo zorganizovat ve spolupráci
s MUDr. Martinem Hatalou.
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V minulém týdnu byla dokončena akce výměn vodoměrů v objektech napojených na obecní
vodovod firmou Duko s.r.o. z Hlinska. Realizace se nám protáhla téměř o rok, především
z důvodu nouzových opatření, ale i průtahem obce s výběrem druhého typu vodoměru určeného
pro nestandardní podmínky montáže. Jsem velice rád, že máme tuto akci, která byla nutná
z pozice provozovatele veřejné vodovodní sítě, zdárně za sebou. Splnili jsme tak další
podmínku, kterou nám ukládá zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Děkuji vám
za spolupráci a součinnost i přes někdy chaoticky působící organizaci prací ze strany dodavatele
díla.
Na minulém zasedání zastupitelstvo obce schválilo odstoupení od smlouvy o dílo
s dodavatelskou firmou DMC Brno s.r.o. na ,,Půdní vestavbu odborných učeben v ZŠ Herálec“.
Stalo se tak na základě vývoje situace na stavbě, informací od subdodavatelů a informací, které
jsme získali od dalších pěti obcí, ve kterých tato firma v loňském a letošním roce realizovala
zakázky. Bohužel náš právní systém umožňuje osobě pana jednatele, který měl už v minulosti
se zákonem problémy podobného charakteru, díky kterým minulý měsíc nastoupil do výkonu
trestu, dál podnikat v oboru. Jinými slovy jsme narazili na firmu, která zakázku vyhrála nejnižší
nabídnutou cenou a splnila řádně veškeré požadavky výběrového řízení. Druhou stranou mince
je fakt, že už v momentě podepsání smlouvy o dílo mohl mít pan jednatel záměr stavbu
nedokončit a nezákonně se obohatit především na úkor nezaplacených provedených prací
subdodavatelům. Toto všechno se prokáže až po prošetření trestních oznámení podaných
subdodavateli a po právních krocích vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, jež podnikne
Obec Herálec. Pro nás je nejdůležitější skutečností to, že jsme z pohledu poskytovatele dotace
řešili vše správně, a že nebudeme muset vracet poskytnuté finance. Zároveň můžeme dočerpat
alokované finanční prostředky na dokončení stavby. Bylo nám také vyhověno, co se týče
podané žádosti o prodloužení termínu dokončení realizace akce. V těchto dnech vybíráme
dodavatele dokončení obvodového pláště, abychom stavbu zabezpečili proti dalším možným
škodám, které by mohly vzniknout především zatékáním nedokončenou střechou. Na dalším
řádném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 14. 4.2021 od 17:00 hod., a na
které jste všichni (jakož i na všechna ostatní zasedání ZO) zváni, budou zastupitelé rozhodovat
o dalších krocích nutných k řádnému dokončení díla.
Velice spokojeni jsme naopak s dodavatelskou firmou dokončující půdní vestavbu v objektu
kabin na hřišti.
Hyenismem největšího kalibru označuji chování člověka, který si své mindráky léčí rozbíjením
schránky na urny, poškozováním a zneuctíváním stále stejného hrobového místa na našem
hřbitově. Za poslední dva roky se tak stalo už pětkrát, z toho třikrát byla věc předána Policii
ČR. Přeji si, aby byl tento chudák odhalen a potrestán. Vyzývám všechny nájemce hrobových
míst k okamžitému nahlášení škod, které by mohly být způsobeny jinými „lidmi“ na obecní
úřad, nebo na Policii ČR.
Začátek jara a s ním spojených úklidových prací a oprav cest v obci nám komplikují nařízené
karantény obecních pracovníků. Dále v naší obci probíhají jarní práce na obecní zeleni.
V obecním lese na české straně máme hotovou kalamitní těžbu po zimní vichřici a opravy
oplocenek. Vše je připravené pro sázení stromků. Až budeme mít všechny pracovníky
práceschopné, pustíme se do plánovaných oprav obecního majetku, obecního vodovodu a
kanalizace.
Na letní svoz komunálního odpadu přejdeme od dubna, a to na každý sudý čtvrtek. To znamená,
že poslední zimní svoz byl 25. 3. a první letní bude pak až 8. 4. 2021. Bioodpad se bude svážet
poprvé 8. 4. 2021, následně potom každý čtvrtek.
Krásné velikonoční svátky, pěkné jaro a hlavy vzhůru vám přeje Váš starosta
Váš Starosta
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Poplatky v roce 2021
Splatnost poplatku je do 31. 5. 2021
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,
za 1 rekreační chalupu – 1375 Kč.
ČÚ: 1623750339/0800 VS: číslo popisné

Obec Herálec přijímá objednávky
na palivové dřevo z obecního lesa
za cenu 575 Kč vč. DPH za 1 prostorový metr v délce 1 běžný metr,
včetně dopravy v Herálci.

Herálecká knihovna je v provozu.
Žádáme čtenáře o dodržování bezpečnostních opatření.
Návštěvu si můžete rezervovat SMS na tel. čísle: 724 937 532.

Svoz odpadu
Komunální odpad – od 8. 4. 2021, následně potom každý sudý čtvrtek
Bioodpad - od 8. 4. 2021, následně potom každý čtvrtek.
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Vážení spoluobčané,
i v letošním roce je naplánována tradiční akce s názvem Čistá Vysočina, která je
zaměřena na úklid veřejného prostranství a přírody v okolí obce. Sraz dobrovolníků
je v sobotu 17. 4. 2021 ve 13:00 hodin před nákupním střediskem.
Děkujeme předem za Vaši ochotu se akce zúčastnit! Více informací o akci naleznete
na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
Vzhledem k vývoji koronavirové pandemie je nutné nadále sledovat aktuální vládní
nařízení a řídit se podle nich.
za kulturní komisi Hana Štollová
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Krajská dotační politika pro rok 2021 zapomíná nejen na venkov
V lednovém vydání noviny Kraj Vysočina vyšel přehled programů Fondu Vysočiny 2021. Kdo
seznam nezaregistroval v krajských novinách, může se podívat na www.fondvysociny.cz. Když
přehled krajských dotačních programů sleduji, jsem rád, že už nejsem součástí úzkého vedení
Kraje Vysočina. Proč? Důvodů je podle mého názoru hned několik. Boj s onemocněním Covid19 je důležitou prioritou, nicméně ne jediným problémem Vysočiny. Stále se v našem regionu
potýkáme s kůrovcovou kalamitou. Přitom podpora ze strany Kraje Vysočina je pro letošek
nulová, což mě velmi mrzí. Bez pracovitých lidi z Vysočiny a vládní podpory, která dosahuje
sedmi miliard, bychom už asi žádné lesy neměli… V době, kdy jsem měl krajské finance na
starosti já, se podařilo pro drobné vlastníky lesů prosadit podporu v celkové výši přes 180
milionů korun. V předvolebních debatách jsme slyšeli sliby v podobě dostupných dětských
pediatrů a stomatologů. Fond Vysočiny, který by konkrétním vyhlášeným programem mohl
podpořit získání tolik potřebných a zároveň chybějících lékařů, však žádnou novinku nenabízí.
Zůstává pouze to, co zavedlo minulé krajské vedení.
V našem krásném kraji nás dále trápí vylidňování venkova a nutnost modernizovat
vodohospodářskou infrastrukturu, tedy vodovody a kanalizace. Především menší obce mají
problém s financováním. Přitom program Stavby ve vodním hospodářství na rok 2021 je o 28
milionů korun chudší než vloni. Je to o to smutnější, že o tento dotační titul byl obrovský zájem
a pomáhal mnoha obcím, potažmo lidem k cestě za dostatkem kvalitní pitné vody. Právě proto
jsme na únorovém Zastupitelstvu Kraje Vysočina dali za hnutí ANO protinávrh a chtěli
program navýšit na celkových 97 milionů korun. Bohužel ale nebyl přijat…
Z nepochopitelných důvodů se zrušila podpora Venkovských prodejen, za kterou jsme na
únorovém zastupitelstvu bojovali, poukazovali na nutnost ji vyhlásit a ještě v únoru jsme
avizovali, že 23. března na zasedání krajského zastupitelstva jsme připraveni podat návrh na
její vyhlášení. Nejen na náš nátlak se současné krajské vedení rozhodlo, že program do Fondu
Vysočiny vrátí v rozšířené podobě s názvem Venkovské služby 2021 a vyčlení pro něj sedm
milionů korun. Přesto v programu Obnova venkova Vysočiny 2021 chybí oproti loňsku dalších
19 milionů… Mám z toho všeho pocit, že nové vedení kraje venkov moc nezajímá, ale nejde
jen o venkov. Ponížená je i podpora pro umělecké školy na nákup hudebních nástrojů a úplně
zrušené jsou finance pro dobrovolné hasiče na jejich technické vybavení. Zapomnělo se na naše
podnikatele a dokonce ani podpora sportu není nijak slavná. Krajská rada nedala doporučení k
podpoře přístavby šaten u softbalového hřiště TJ Jiskra Havlíčkův Brod a nepodpořila ani
žádost spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z. s., na příspěvek pro druhou etapu výstavby nové
víceúčelové sportovní haly. Na únorovém zastupitelstvu se body po diskuzi bohužel stáhly.
Přesto stále věřím, že se mně a kolegům z hnutí ANO příště podaří finanční pomoc prosadit.
Až se totiž život vrátí do normálních kolejí, přece budeme chtít, abychom my i naše děti měli
kde sportovat.
Hlavně, že my, daňoví poplatníci, platíme novou politickou funkci, za 1,5 milionu korun ročně.
Je to těžká doba, ano, nevíme, jak se bude ekonomika vyvíjet. Přesto se ptám, hledá nové vedení
Kraje Vysočina úspory na těch správných místech? Názor si může udělat každý z nás.
Martin Kukla
zastupitel Kraje Vysočina

9

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HERÁLEC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Středa 5.5.2021 od 13.00 – 15.00 hodin
Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.
K zápisu donesete vyplněnou Žádost o přijetí, Vyjádření lékaře, na kterém bude potvrzení o
povinném očkování a rodný list dítěte.
Dokumenty jsou ke stažení na www.zsheralec.cz.
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Herálec
Podmínky:
1. Řádné očkování dítěte
Kritéria:
1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou pátého roku věku s trvalým pobytem ve školském
obvodu MŠ – povinné předškolní vzdělávání včetně dětí s odkladem PŠD.
2. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou čtvrtého roku věku s trvalým pobytem ve
školském obvodu MŠ.
3. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou třetího roku věku s trvalým pobytem ve školském
obvodu MŠ.
Pokud je počet žádostí vyšší než počet volných míst v mateřské škole, postupuje ředitelka
školy při přijetí dítěte podle data narození dětí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné
kapacity školy.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje výlučně ředitelka školy.
Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě
způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím
programem.
Musí zvládnout základní společenské a hygienické návyky – samostatně jíst, pít, oblékat
se a svlékat se, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, komunikovat
s dospělou osobou.
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Základní škola a Mateřská škola Herálec,
příspěvková organizace 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684,
tel. + 420566663124, e-mail : zsheralec@iol.cz, www.zsheralec.cz

STANOVENÍ TERMÍNU A MÍSTA ZÁPISU DĚTÍ
DO PRVNÍ TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
ředitelství Základní školy a Mateřské školy Herálec, Herálec 440 stanovuje termín
zápisu dětí do 1. roč. ZŠ

Od 1. do 30. dubna 2021
bez osobní přítomnosti dětí ve škole
Letošní zápis do první třídy proběhne opět bez přítomnosti dětí.
Rodiče budoucích prvňáčků dostanou e-mail s potřebnými formuláři.
(Pokud někdo neobdrží formuláře, kontaktujte prosím ředitelku školy.)
Po vyplnění je prosím pošlete nebo doneste zpět do školy. Neposílejte emailem.
Vše musí proběhnout během měsíce dubna.
Děkujeme za pochopení
Pokud budete žádat o odklad školní docházky svého dítěte:
O odkladu školní docházky rozhoduje ředitelka školy na základě:
a) žádosti o odkladu školní docházky
b) doporučujícím vyjádřením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo
SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

V Herálci dne 23. 3. 2021
Mgr. Pavla Dlouhá
ředitelka školy
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Farní okénko:
Milí farníci,
každou neděli večer chodím k pramenům řek, které jsou v blízkém okolí Žďáru n/S. Přijdu k
nim během západu slunce, požehnám pramen a pomodlím se za všechny obce a města, kterými
tato řeka protéká. Vracím se za úplné tmy, kdy už nevidím ani svého černého psa, který jde na
vodítku vedle mne… Byli jste u všech těchto pramenů? A víte, které to jsou? Je jich celkem 6.
Nejblíže máme pramen Oslavy – vzdušnou čarou od Zelené hory je to 5 km. Dlouho se
nevědělo, který pramen je ten pravý. Před lety tam zapadl do bahna i štáb České televize a pan
Munzar nevěděl kde zanechat hrníček s logem “Cesty k pramenům“. Po přesnějších měřeních
se dnes ví, že skutečný pramen je v katastru obce Matějov, v nadmořské výšce 585 m n.m.
Pramen je tedy ve farnosti Nové Veselí. Pramen řeky Doubravy je vzdušnou čarou 7 km od
Zelené hory, v nadmořské výšce 640 m n.m. a najdeme ho v lesích za Račínem v katastru obce
Radostín, tedy ve farnosti Krucemburk.
Dvě důležité řeky - navíc na hraně hlavního evropského rozvodí - pramení v naší farnosti:
pramen řeky Svratky je v katastru obce Cikháj v nadmořské výšce 780 m n.m.. Vzdušnou čarou
je to od Zelené hory 8 km. Pramen Sázavy je také v katastru obce Cikháj v nadmořské výšce
760 m n.m. asi 11 km od Zelené hory. K pramenům našich řek musíme připočíst také Bobrůvku
(Loučka), která pramení v katastru obce Vlachovice (farnost Nové Město na Mor.) v
nadmořské výšce 740 m n.m. a je od Zelené hory přibližně 8 km. Nejvzdálenější je od nás (15
km) pramen řeky Balinky, který najdeme v nadmořské výšce 660 m n.m. v katastru obce
Arnolec, ve farnosti Zhoř u Jihlavy.
Vydejte se i Vy k pramenům...
Můžete u toho rozjímat třeba nádhernou báseň svatého Jana od Kříže (Zpěv duše, která se
raduje z poznání Boha skrze víru)
Já znám ten pramen dobře,
jenž prýští, tryská proudem,
třebaže noc je!

třebaže noc je.
A vím, že nebe proudy vydatnými
i peklo hasí, žízeň lidí jimi,
třebaže noc je.

Ten věčný pramen utajeně prýští.
Já vím, kde tryská, aniž se kdy tříští,
třebaže noc je!

Proud, který tento mocný pramen rodí,
je, dobře vím, mohutný, věčně proudí,
třebaže noc je.

On původ nemá, neznám původ jeho,
leč vím, že každý původ vzchází z něho,
třebaže noc je.

Vím, že proud, který z oněch dvou se řine,
žádný z těch dvou pramenů nepředstihne,
třebaže noc je.

Vím též, že nad něj nic krásnější není,
že napájí jak nebe, tak i zemi,
třebaže noc je!

To věčné zřídlo tajně uchovává
se v živém chlebu, jenž nám život dává,
třebaže noc je.

Vím, že v něm není půdy, pevné země,
a též že přebrodit se nelze přes něj,
třebaže noc je.

A tvorstvo k němu voláno je houfně,
tou vodou napájí se, třebas potmě,
protože noc je.

Ten jas mu žádný stín nemůže vzíti
a díky němu všechno světlo svítí,
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Ten živý pramen, po kterém tak toužím,
zřím v chlebu života, je chlebem Božím,
třebaže noc je.
Přeji Vám požehnané postní dny, pevné zdraví a radost v srdci.

P. Vladimír

A protože jak se říká - veselá mysl, půl zdraví, dodávám něco k pousmání a zamyšlení:
Lékař: ,,Chcete vakcínu?"
Angličan: ,,Ne."
Lékař: ,,Ale všichni gentlemani se očkují."
Angličan: ,,No tak jo."
Lékař: ,,Chcete vakcínu?"
Němec: ,,Ne".
Lékař: ,,Je to rozkaz!"
Němec: ,,V tom případě ano."
Lékař: ,,Chcete vakcínu?"
Američan: ,,Ne,"
Lékař: ,,Ale váš soused už ji má."
Američan: ,,Fakt? Tak jo."
Lékař :,,Chcete vakcínu?"
Francouz: ,,Ne."
Lékař: ,,Ale všichni gentlemani se očkují."
Francouz: ,,No a co?"

Lékař: ,,Je to rozkaz!"
Francouz: ,,Na to kašlu."
Lékař: ,,Ale váš soused už ji má."
Francouz: ,,Co je mi po tom?"
Lékař: ,,Počkejte, vy jste Francouz, že ano?
Tak to na ni vlastně nemáte nárok."
Francouz: ,,Jak nemám nárok?! Koukejte
mi ji okamžitě píchnout!"
Lékař: ,,Chcete vakcínu?"
Čech: ,,Ne. A nemusíte se namáhat, i když s
tím Anglánem, Němčourem, Amíkem a
Frantíkem to bylo fakt dobrý, slyšel jsem ty
vaše triky."
Lékař šeptem: ,,Víte, ale já jim píchnul tu
ruskou vakcínu. Ale mám tu ještě jednu
americkou." Jak to asi dopadne ...

S přáním pevného zdraví a po proočkování snad brzký návrat k běžnému životu pro všechny
Pavel Teplý - zastupitel.

DO ODVOLÁNÍ BUDE LÉKÁRNA VE SVRATCE V DOBĚ OD 12.00 DO 12.30 HODIN
UZAVŘENA PRO ČERPÁNÍ POLEDNÍ PAUZY.
Možné omezení pracovní doby bude neprodleně též oznámeno.
Děkuji za pochopení, jedná se o výjimečnou situaci.
Mgr. Michaela Doubková
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky
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Pokračování příště……..
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Společenská kronika:
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
5. 4. Marie Kostelecká, Český Herálec 408, 60 let
11. 4. František Zástěra, Herálec 469, 60 let
12. 4. Jaroslav Štol, Herálec 143, 86 let
13. 4. Pavel Schmied, Herálec 305, 50 let
14. 4. Iva Hamáková, Herálec 507, 55 let
16. 4. Marie Majorová, Herálec 68, 87 let
16. 4. Alena Cachová, Herálec 246, 50 let
26. 4. Milada Kloudová, Herálec 214, 81 let
29. 4. Jarmila Gregorová, Český Herálec 151, 89 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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