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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 32/4-2021, konaného 14. 4. 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: 13
(Pavel Troníček a Ing. Petr Vrábel od 17:05 hod., Miroslav Dítě od 17:15 hod., Ing. Bohumil
Dostál od 17:35 hod.).
Omluveni: Ing. Lukáš Teplý a Jakub Bezchleba
viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
Jmenování zapisovatele: Marketa Pospíšilová
Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Tomáš Odvárka, Hana Štollová
Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál, Pavel Troníček, Petr
Vrábel, Miroslav Dítě)

2. Schválení programu
Návrh programu :
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 28/3-2021 ze dne 24.3.2021 a Zastupitelstva obce
Herálec č. 31/3-2021 ze 10.3.2021
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce Herálec k 31.3.2021 (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Návrh závěrečného účtu + Nápravná opatření
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Žádost č.j. 189/2021 o pronájem části pozemku ve vlastnictví obce - p.č. 520
5.2. Žádost č.j. 33/2021 o poskytnutí dotace od obce na opravu střešní krytiny farního
kostela
5.3. Žádost č.j k. 241/2021 o opravu obecní přístupové cesty
5.4. Smlouva o dílo na aci „Špačkův dům – rekonstrukce“
5.5. Kupní smlouva – p.č. 128/15 a p.č. st. 588
5.6. Smlouva o dílo na akci Garáže pro obecní techniku
5.7. Smlouva o dílo č. 2021A03 na Územní studii Herálec – Chaloupky
5.8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor
5.9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Kraj Vysočina
5.10. Smlouva – DOSIP Servis s.r.o.
5.11. Další postup dokončení Půdní vestavby v ZŠ a MŠ Herálec
6. Informace starosty
6.1. O dokončení pláště budovy Půdní vestavby ZŠ a MŠ Herálec
6.2. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko
6.3. O zaslaném dopisu na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny
7. Diskuse, Závěr
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Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 28/3-2021 ze dne 24.3.2021 a Zastupitelstva obce
Herálec č. 31/3-2021 ze 10.3.2021
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce Herálec k 31.3.2021 (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Návrh závěrečného účtu + Nápravná opatření
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Žádost č.j. 189/2021 o pronájem části pozemku ve vlastnictví obce - p.č. 520
5.2. Žádost č.j. 33/2021 o poskytnutí dotace od obce na opravu střešní krytiny farního
kostela
5.3. Žádost č.j k. 241/2021 o opravu obecní přístupové cesty
5.4. Smlouva o dílo na akci „Špačkův dům – rekonstrukce“
5.5. Kupní smlouva – p.č. 128/15 a p.č. st. 588
5.6. Smlouva o dílo na akci Garáže pro obecní techniku
5.7. Smlouva o dílo č. 2021A03 - STUDIO -P s.r.o. na Územní studii Herálec – Chaloupky
5.8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor Mudr. Jiřina Foltánová
5.9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Kraj Vysočina
5.10. Smlouva – DOSIP Servis s.r.o.
5.11. Další postup dokončení Půdní vestavby v ZŠ a MŠ Herálec
5.12. Zpráva o uplatňování územního plánu Cikháj
5.13. Smlouva o zřízení pověřence
5.14. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí z podprogramu 298D2230 –
Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury na akci: Obec Herálec –
Rekonstrukce domu č.p. 91, Herálec
5.14.1 Investiční záměr k akci Obec Herálec - Rekonstrukce domu č.p. 91, Herálec
5.14.2 Vlastní podíl – spolufinancování akce
5.14.3 Nájemní smlouva – návrh
5.14.4 Schválení způsobu výběru zájemců o bydlení a schválení způsobu stanovení výše
nájemného
5.15. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.9 v čp.149 - JM
5.16. Žádost o opravu obecní cesty k čp. 340
5.17. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
5.18. Smlouva IPI s.r.o. – čp. 91
6. Informace starosty
6.1. O dokončení pláště budovy Půdní vestavby ZŠ a MŠ Herálec
6.2. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko
6.3. O zaslaném dopisu na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny
6.4. Žádost o pomoc – TR
7. Diskuse, Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:11, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál, Miroslav Dítě)

3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 28/3-2021 ze dne 24.3.2021
a Zastupitelstva obce Herálec č. 31/3-2021 ze 10.3.2021
4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí Hospodaření obce Herálec k 31.3. – daně po měsících a daně
nápočtem.
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4.2. ZO schvaluje podle § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů Závěrečný účet obce Herálec za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad a schvaluje přijatá nápravná opatření
k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření obce Herálec za rok 2020.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál, Miroslav Dítě)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 189/2021 p. V, Herálec 368 a zveřejněného
záměru pronájem pozemku p.č. 520 v k.ú. Herálec na Moravě za účelem parkování,
a to pouze v období od 1.4 do 31.10 kalendářního roku a pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy za 100 Kč/rok + údržba pozemku.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál)

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 žádost č.j. 241/2021 na opravu obecní přístupové cesty (dle hromadné
žádosti – čp. 297-299, čp. 303-306) a pověřuje starostu zajištěním opravy.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál)
5.4. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování PD na akci ,,Špačkův dům – rekonstrukce“
s firmou Ing. Martin Sádovský, Svratka IČ: 766571108 za cenu 350.295 Kč. Hlasování:
Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. Bohumil Dostál)
5.5. ZO schvaluje Kupní smlouvu s firmou Domestav s.r.o. na nákup pozemků p.č. 128/15
a p.č. st. 588 v k.ú. Český Herálec za kupní cenu 2.600 Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.6. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. SP-1/2021 na akci ,,Garáže pro obecní techniku“
s firmou Jiří Vaníček, Český Herálec 544, IČ: 724 65 751 v celkové výši 145.000 Kč.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 2021A03 na ,,Územní studii Herálec – Chaloupky“
s firmou STUDIO – P, Žďár nad Sázavou, IČ: 09960953 v celkové výši 60.750 Kč.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
5.8. ZO bere va vědomí Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor MUDr.
Jiřina Foltánová. ZO pověřuje Radu obce Herálec ke schválení nové nájemní smlouvy
s fi. Sofident Vysočina s.r.o..
5.9. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina –
pozemky p.č. 527/1 a 525/3 v k.ú. Herálec na Moravě.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
5.10. ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou DOSIP Servis, Okříšky IČ: 27720713
na dodávku a instalaci 2 ks dopravních zrcadel za celkovou cenu 84.056 Kč.
Hlasování : Pro:12, proti: 0, zdrž: 1
5.11. ZO schvaluje smlouvu o dílo v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na dokončení
akce ,,Půdní vestavba ZŠ Herálec – odborné učebny, práce potřebné pro dokončení
střechy“ s fi. Jiří Žáček – TESKON, IČ. 42630037, v celkové výši 1.345.777 Kč.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
5.12. ZO bere na vědomí Zprávu o uplatňování územního plánu Cikháj.
5.13. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení pověřence s firmou Subregion Velké Dářko
dobrovolný svazek obcí s účinností od 1.5.2021 na dobu 1 roku.
Hlasování : Pro:12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Matěj Trávníček)
5.14. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí z podprogramu
298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury na akci: Obec
Herálec - Rekonstrukce domu č.p. 91, Herálec.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
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5.14.1 ZO schvaluje předložený Investiční záměr k akci Obec Herálec – Rekonstrukce
domu č.p. 91, Herálec dle přílohy.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
5.14.2 ZO schvaluje Vlastní podíl – spolufinancování akce Obec Herálec – Rekonstrukce
domu č.p. 91, Herálec ve výši: 12.894.557 Kč.
Hlasování : Pro:12, proti: 0, zdrž: 1
5.14.3 ZO schvaluje ,, Návrh nájemní smlouvy – návrh na byty v čp. 91“ dle přílohy.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
5.14.4 ZO schvaluje způsob výběru zájemců o bydlení a schválení způsobu stanovení
výše nájemného - dle přílohy.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
5.15. ZO pověřuje rozhodnutím RO Herálec o prodloužení nájemní smlouvy pí. JM,
Herálec 80, bytu č.9 v DPS Herálec po zveřejnění záměru na ÚD.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
5.16. ZO schvaluje žádost o opravu příjezdové cesty k čp. 340 (Hánův mlýn) a pověřuje
starostu zajištěním opravy.
Hlasování : Pro:11, proti: 0, zdrž: 2
5.17. ZO schvaluje dar na provoz Linky bezpečí ve výši 5.000 Kč dle žádosti
z 14. 4. 2021.
Hlasování : Pro:13, proti: 0, zdrž: 0
5.18. ZO schvaluje smlouvu s IPI s.r.o. IČO 469 78 135, předmětem smlouvy je závazek
příkazníka vypracovat pro příkazce zadávací dokumentaci, zorganizovat výběrové
řízení a zajistit tím příkazci splnění všech jeho povinností jako veřejného zadavatele
v rámci projektu s názvem: "Rekonstrukce domu č.p. 91, Herálec" Jedná se
o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování : Pro:11, proti: 0, zdrž: 2

6. Informace starosty
6.1. ZO bere na vědomí informace starosty o dokončení pláště budovy Půdní vestavby
ZŠ a MŠ Herálec.
6.2. ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko.
Hlasování : Pro:12, proti: 1, zdrž: 0
6.3. ZO bere na vědomí informace starosty o zaslaném dopisu na Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny
6.4. ZO bere na vědomí žádost o pomoc TR, H 248.

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 12. 5. 2021
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
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.
Svoz odpadu
Komunální odpad - každý sudý čtvrtek
Bioodpad - každý čtvrtek
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Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané,
zima je za námi, a to pravé jaro se né a né vzbudit. Jako by se stydělo a nechtělo nám po vydařené zimě
ukázat svoji krásu a sílu. Pro něco je to dobré. Například už teď si lesní odborníci myslí, že se kvůli
vlhkosti ze zimy a mírným teplotám podaří kůrovcům jen dva výlety za sezónu, což by bylo pro naše
lesy fajn a vidina pro jejich záchranu by byla reálnější. Horší je to pro ostatní zahrádkáře, pěstitele
a hospodáře, kterým by větší teploty zajistily lepší podmínky pro své činnosti.
V měsíci dubnu jsme podali v 7. výzvě Místní akční skupiny Havlíčkův kraj žádost o dotaci na
modernizaci odborné učebny Chemie a Fyziky a jejich kabinetů v naší Základní škole. Předpokládané
náklady, a tedy částka o kterou žádáme, jsou téměř dva miliony Kč. Výše dotace by měla být 95%
předpokládaných nákladů. Doufáme, že budeme úspěšní a podaří se nám zrekonstruovat
a zmodernizovat jedno z posledních míst školy, které je ještě zcela v původním a nevyhovujícím stavu.
O nezdaru s původně vysoutěženou firmou DMC Brno s.r.o. jsem vás informoval v minulém
Zpravodaji. Co se týče právních náležitostí, objednali jsme u právního zástupce obce uplatnění nároků
na sankce vyplývající ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi naší obcí a firmou DMC Brno s.r.o. Dále spolu
s technickým dozorem investora pracujeme na vyčíslení dalších škod, které nám vznikly a dále vznikat
budou. Po jejich vyčíslení Zastupitelstvo obce Herálec rozhodne o dalším postupu. Dobrou zprávou je
vybrání firmy, která se pustila do dokončení kompletního obvodového pláště, tedy střechy a fasád tak,
aby bylo možné co nejdříve demontovat lešení a přestat za něho platit nájem. S touto firmou je
dojednáno, že budou pracovat i o víkendech, proto vás v případě hlučnějších prací na stavbě prosím o
shovívavost. Dále pracujeme na vypracování podkladů pro zadání výběrových řízení na dokončení
jednotlivých řemesel stavby, aby byla v co nejdřívějším termínu dokončena.
V dubnu jsme získali, či spíše urvali, stavební povolení na rekonstrukci budovy č.p. 91, kde v přízemí
vzniknou ordinace a čekárny pro lékaře a v prvním patře tři bytové jednotky. Zároveň jsme podali
žádost o dotaci na Ministerstvo financí a vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby. Uvidíme, jak
s žádostí dopadneme. V jednom z příštích Zpravodajů vás o celém projektu bude podrobněji
informovat pan místostarosta M. Trávníček, kterému velice děkuji za odvedený obrovský kus práce
na tomto projektu.
V květnu začneme realizovat výměnu původních parket v Kulturním domě Herálec, které byly
na hranici životnosti a další přebroušení a lakování by nevydržely. Výměnu bude realizovat na základě
provedeného výběrového řízení firma Juránek parkety z Chotěboře. Dobrou referencí vybrané firmy
by mohlo být i to, že pokládku původních parket prováděl pan Juránek starší, který ve firmě i přes
pokročilý věk nadále pracuje. Cena akce by neměla přesáhnout 970 000 Kč, máme na ni vyřízenu
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70%. V těchto dnech pracovníci obce vybourali na sále
a v přísálí sondy, aby mohli topenáři zkontrolovat stav topné soustavy a rozvodů vody, abychom
v případě potřeby provedli před pokládkou nové krytiny potřebné úpravy těchto rozvodů.
Od 10. května bude v naší obci pokračovat obnova katastrálního operátu novým mapováním. Většina
měla být hotova v minulém roce, ale kvůli známým okolnostem se celá akce časově neúměrně natahuje.
Jde o zpřesnění hranic pozemků v zastavěné oblasti obce a nemá nic společného s Komplexními
pozemkovými úpravami. Komplexní pozemkové úpravy se v Českém Herálci dokončují,
na Moravském Herálci a Kocandě jsme teprve na jejich začátku.
Po celé obci pokračujeme v jarní deratizaci. Je zajímavé kolik nástrah už krysy a potkani spořádali.
O to více překvapující je, že se jejich výskyt opticky nezmenšuje. Pokud byste měli nějaký tip na místo
jejich pravidelného výskytu, dejte mi vědět a zařídíme umístění nástrah i tam.
V uplynulém měsíci zaměstnanci obce prováděli jarní úklid a zametání celé obce, ve kterém budeme
pokračovat. Provádíme těžební a pěstební práce v lese na Moravě. Dále jsme začali s plánovanou
obnovou obecní infrastruktury realizací dešťové kanalizace, taktéž v Moravském Herálci. Byly
obnoveny nátěry na lavičkách a paní Rybenská se pustila do péče o zeleň. Máme naplánovaná další
místa pro provedení výsadeb okrasných a funkčních rostlin.
Pěkný, teplý jarní květen vám přeje
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

Z OBECNÍ KRONIKY
V letošním roce opět začalo sčítání lidu, bytů a domů. V historii samostatného Československa
proběhlo první sčítání přesně před 100 lety a zápis o něm nalezneme také v naší kronice:
Dne 1. února 1921 bylo sčítání lidu a sčítacími komisaři byli Julius Hauser a Karel Štěrba.
Napočteno 946 osob oproti 1049 z roku 1910. Úbytek obyvatel zavinilo zrušení Skelné Huti.
A dozvídáme se zde i o několika dalších smělých plánech, které měly obec více přiblížit okolnímu
světu. K realizaci zamýšlených projektů ale nedošlo. Nechme pracovat naši představivost… Nádraží u
sloupka?
V roce 1887 jednáno o postavení silnice na Huť z Herálce. K uskutečnění nedošlo.
Na návrh předsedy okres. výboru K. Adámka jednáno od r. 1907 do r. 1910 o stavbě železniční
lokálky z Hlinska do Svratky. Obec Čes. Herálec zavazuje se, že potřebné pozemky ku zřízení nádraží
u sloupka (rozcestí silnice svratecké a herálecké) dá zdarma a zapraví potřebnou částku k vyměření
jejímu na obec připadající. Leč tento projekt pro odpor města Svratky se neuskutečnil.
V r. 1912 nabízí obec Čes. Herálec potřebný náklad t. j. částku 400 K a sloupy na zřízení telegrafu
a telegrafické služby při pošt. úřadě v Čes. Herálci. K uskutečnění nedošlo asi pro nedostatek
podacích jednotek.

Hana Štollová
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„ I malý dar může být velkou pomocí “
V duchu tohoto motta uspořádala místní organizace KDU-ČSL SBÍRKU POTRAVIN, díky
které mohli všichni zájemci darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží na pomoc lidem v nouzi.
Množství darů, které se za dobu trvání sbírky sešlo v našem provizorním skladu zřízeném ve
„Špačkově domě“, bylo opravdu překvapivé. Celkem bylo vybráno 246 kg potravin a 63 kg drogerie.
Vybrané dary byly předány do potravinové banky, kde je roztřídí, zkontrolují a připraví pro
odběratelské neziskové organizace, které pomáhají např. opuštěným seniorům, matkám
samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.
Cesta darovaných potravin je krátká, darující pomáhá přímo ve svém regionu. V našem případě tedy
bude celá sbírka přerozdělena mezi občany v Kraji Vysočina.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří do sbírky přispěli. Velice si vážíme vaší pomoci!
Hana Štollová, koordinátorka sbírky

více o sbírce na www.sbirkapotravin.cz
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky
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Pokračování příště……..
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Křesťanské okénko
9. května – Den matek
INZERÁT: Hledá se ideální matka
Pro novorozence
Požadavky: Pohodový, uvolněný, laskavý typ pro péči o
novorozence. Měla by mít zálibu v houpání, mazlení,
schopná držet dítě trpělivě a bez ošívání během
dvacetiminutového kojení každé tři či čtyři hodiny. Měla
by mít lehký spánek a vstávat brzy. Vysokoškolský diplom
není nutný. Práce na směny, sedm dní v týdnu. Žádná
dovolená, pokud si neobstará vlastní matku jako dočasné
zastoupení. S kariérním postupem nelze počítat.
Pro osmnáctiměsíční batole
Požadavky: Atletka v nejlepší formě, aby zvládla ochránit
neúnavné batole. Potřebuje rychlé reflexy, neutuchající
energii, nekonečnou trpělivost. Mimosmyslové vnímání
vítáno. Znalost první pomoci je klíčová. Schopnost řídit
auto, vařit, telefonovat a pracovat bez ohledu na neustálé
vyrušování. Pracovní doba 15 hodin. Bez přestávek na
kávu či oběd – s výjimkou chvil, kdy dítě usne. Vhodné pro
dětské zdravotní sestry se zkušenostmi z olympiády.
Pro tříleté dítě
Volné místo: Odbornice na vzdělávání nejmenších dětí, schopná zajistit stimulující laskavé,
tvůrčí, individualizované učební prostředí pro předškoláka. Vyžadují se zkušenosti z umělecké
oblasti, s hudbou a trávením volného času a znalost jednoho cizího jazyka. Výhodou je
absolvování kurzů z lingvistiky, psychologie a pedagogiky Montessori. Dvě hodiny volna po
pět dnů v týdnu, za předpokladu, že funguje školka a dítě je zdravé.
Pro šesti až dvanáctileté
Dobrá příležitost: Hledá se odbornice na volný čas, táboření, indiánská umění, sporty všeho
druhu. Schopná fungovat jako rozhodčí. Musí být ochotna fungovat jako matka pečující o
doupě, matka pečující o dětský pokoj, matka pečující o celý blok. Umění pěstovat vztahy s
veřejností je podmínkou. Musí být schopna vyjednávat s učiteli, představiteli sdružení rodičů a
přátel školy a ostatními rodiči. Vyžadovány jsou znalosti ze sexuální výchovy, fyziky
a matematiky. Nesmí jí vadit bláto, sbírky hmyzu, domácí zvířata a děti ze sousedství.
Pro třinácti a čtrnáctileté
Volné místo: Pro specialistku v oboru psychologie dospívajících, se zkušeností s vařením pro
velké množství lidí. Hlavním požadavkem je tolerance. Výhodou je mírná porucha sluchu; jinak
si musí obstarat vlastní špunty do uší. Musí být naprosto vyrovnaná. Měla by vycítit, kdy je její
přítomnost dítěti nepříjemná, a kdy by tudíž měla zmizet. Naléhavě hledáme: Pracovnice v
oboru financí, schopná zajistit peníze, ošacení, hudbu a dopravní prostředek pro
vysokoškolského studenta. Udílení rad není nutné. Místo je na dobu neurčitou. Dostatek
volného času, v němž se může věnovat jiné produktivní činnosti.
Jak tomu často bývá u podobných inzerátů hledajících pracovní sílu, některé věci nebyly v
popisu práce uvedeny:
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-

Matka, která má více než jedno dítě, musí mnohdy zastávat dvě či více z uvedených
zaměstnání současně.
- Matky, které svou práci zastávají nejlépe, se nakonec o práci připraví natrvalo.
- Odměny jsou ale větší, než si kdo dokáže představit.
(www.pastorace.cz - Sharon Jaynesová – Být dobrou mámou, vydalo nakladatelství Návrat)
16. května – sv. Jan Nepomucký – pouť ZR, blahořečený český

Děkujeme Vám všem,
kteří jste podpořili sbírku použitého textilu pro Diakonii Broumov.
Milada Laštovicová

Společenská kronika:
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
16.5. Jaroslava Burešová, Český Herálec 428, 60 let
19.5. Růžena Maštalířská, Český Herálec 383, 85 let
22.5. Eva Kopecká, Český Herálec 415, 65 let
24.5. Pavel Bárta, Český Herálec 116, 60 let
26.5. Antonín Trávníček, Herálec 300, 81 let
28.5. Naděžda Gregorová, Český Herálec 75, 50 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

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

"Děkuji všem, kteří se v této nelehké době přišli rozloučit s mojí milovanou manželkou
Jiřinou Burešovou. Děkuji též za projevenou soustrast a květinové dary."
Bohuslav Bureš s rodinou
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a sociálně aktivizační služby. Aby bylo možno
zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta,
jsou služby poskytované v případě osobní asistence

nepřetržitě a v případě pečovatelské služby
celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu
od 6:00 do 22:00 hodin. Služby jsou poskytovány
v přilehlých městech a obcí ve vzdálenosti do 20
km od Hlinska.
Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků
v sociálních službách, kteří klientům pomáhají
s osobní hygienou, s oblékáním a svlékáním
oblečení, s přípravou a podáním jídla a pití, se
zajištěním chodu jejich domácnosti. Dále nabízíme
také podporu a pomoc při procvičování paměti a
dalších kognitivních funkcí (koncentrace,
pozornost, rychlost myšlení, řečové funkce,
schopnost učinit rozhodnutí, schopnost pochopení
informací), nácvik jemné motoriky, procvičování
dolních končetin a pomoc při nácviku chůze.
Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá
z individuálních schopností a možností klienta tak,
aby byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak,
abychom stále podporovali, popř. rozvíjeli
zachovanou míru soběstačnosti konkrétního
klienta.
Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč.
Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka
stráví, nikoli čas, který stráví na cestě za ním.
V případě zájmu o naše služby kontaktujte vedoucí
střediska na tel. čísle +420 601 152 605 nebo na
emailové adrese:
vareckova@pecevcelka.cz

VČELKA sociální služby o.p.s. v
Hlinsku
VČELKA sociální služby o.p.s. otevřelo nové
středisko v Hlinsku, které naleznete na adrese:
Adámkova třída 190, 539 01 Hlinsko. Organizace
byla založena v roce 2010. Od roku 2018 se stala
součástí sdružení pečujících organizací Včelka,
která působí v sedmi krajích ČR. Za rok 2019
VČELKA celkem poskytla služby 960 uživatelům
v rozsahu 84 688 hod.
Společnost VČELKA sociální služby je
registrovaným poskytovatelem terénních služeb.
Jejím hlavním cílem je poskytovat terénní sociální
služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve
svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat
sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a
péče vychází z individuálních potřeb klientů,
zaměřuje se na podporu jejich samostatnosti
a neprohlubuje závislost na sociální službě.
VČELKA
sociální
služby
poskytuje:
pečovatelskou
službu,
osobní
asistenci

Za VČELKA sociální služby, o. p. s.
Bc. Adéla Vařečková, vedoucí střediska
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