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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 34/6-2021, konaného 9.6.2021 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: 12
(Ing. P. Vrábel od 17:02 hod., M. Dítě od 17:16 hod., Ing. B. Dostál od 17:25 hod.)
Omluveni: Ing. T. Odvárka, P. Teplý, P. Troníček
viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Anna Havlíková
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Jakub Bezchleba, Bc. David Gregor
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: M. Dítě, Ing. B. Dostál, Ing. P. Vrábel)

2. Schválení programu
Návrh programu :
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 30/5-2021 ze dne 26.5.2021 a Zastupitelstva obce
Herálec č. 33/5-2021 ze 12.5.2021
4. Hospodaření obce
4.1. Rozpočtové opatření č. 6/2021
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Smlouva o poskytnutí dotace – Kraj Vysočina - FV02799.0035
5.2. Smlouva s dodavatelem stavebních prací na rekonstrukci domu č.p. 91
5.3. Žádost č.j. 33/2021 o poskytnutí dotace od obce na opravu střešní krytiny farního
kostela
5.4. Návrh příkazní smlouvy
6. Informace starosty
7. Diskuse
Závěr
Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 30/5-2021 ze dne 26.5.2021 a Zastupitelstva obce
Herálec č. 33/5-2021 ze 12.5.2021
4. Hospodaření obce
4.1. Rozpočtové opatření č. 6/2021
4.2. Hospodaření obce Herálec k 31.5.2021 (daně po měsících + daně nápočtem)
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Smlouva o poskytnutí dotace – Kraj Vysočina - FV02799.0035
5.2.1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
5.2.2. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění ekonomické kvalifikace
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6.

7.

5.2.3. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění technické kvalifikace
5.2.4. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nedoložení doplnění nabídky
ve stanovené lhůtě
5.2.5. Smlouva s dodavatelem stavebních prací na rekonstrukci domu č.p. 91
5.3. Žádost č.j. 33/2021 o poskytnutí dotace od obce na opravu střešní krytiny farního
kostela
5.4. Návrh příkazní smlouvy
5.5. Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo
5.6. Nabídka kalendářů
5.7. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 485/9 v k.ú. Český Herálec
5.8. Komise pro výběr dodavatele stavebních prací na dokončení „Půdní vestavby
v ZŠ a MŠ Herálec“
5.9. Zpráva předsedy finančního výboru
Informace starosty
6.1. O konání schůze komplexních pozemkových úprav
6.2. O svolání mimořádného jednání Zastupitelstva obce Herálec
Diskuse
Závěr

2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: M. Dítě, Ing. B. Dostál)

3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 30/5-2021 ze dne 26.5.2021
a Zastupitelstva obce Herálec č. 33/5-2021 ze 12. 5.2021
Zastupitelé vzali na vědomí.

4. Hospodaření obce
4.1. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál)
4.2. ZO vzalo na vědomí Hospodaření obce Herálec k 31.5.2021 – daně po měsících a daně
nápočtem.

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02799.0035 na akceschopnost JSDH
Herálec ve výši 30 tis. Kč s Krajem Vysočina a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál)
5.2.1. ZO schvaluje výběrové řízení na Rekonstrukci domu č.p. 91, Herálec s výběrem
nejvhodnější nabídky, a to firmy AQUASYS spol. s r.o., IČ: 25344447, v celkové
výši 17.849.984,-- Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 1
5.2.2. ZO schvaluje Rozhodnutí o vyloučení uchazeče – firma Miloš Kubíček,
IČ: 65754549 z důvodu nesplnění ekonomické kvalifikace
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 1 (chybí: Ing. L. Teplý)
5.2.3. ZO schvaluje Rozhodnutí o vyloučení uchazeče – firma STINTER CZ s.r.o,
IČ: 25959506 z důvodu nesplnění technické kvalifikace
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
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5.2.4. ZO schvaluje Rozhodnutí o vyloučení uchazeče – firma TSM design s.r.o.,
IČ: 06544754 z důvodu nedoložení doplnění nabídky ve stanovené lhůtě
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.2.5. ZO schvaluje Smlouvu s dodavatelem stavebních prací s firmou AQUASYS spol.
s r.o., IČ: 25344447 na rekonstrukci domu č.p. 91 Herálec ve výši 17.849.984,-- Kč
bez DPH (21.598.480,64 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 1
5.3. 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.
5.4. ZO schvaluje Příkazní smlouvu s firmou IPI s.r.o. Žďár nad Sázavou za zorganizování
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na dokončení „Půdní vestavby
v ZŠ a MŠ Herálec“ ve výši 25 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.5. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Jiří Vaníček, Český Herálec,
a to navýšení ceny o 8 tis. Kč z důvodu zvětšení požadovaných prací ze strany Obce
Herálec a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.6. ZO schvaluje nabídku p. Plašila na dodávku kalendářů pro rok 2022 a to 200 ks za cenu
49,90 Kč bez DPH za ks a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdrž: 3
5.7. ZO schvaluje nájemní smlouvu s p. M. D., Herálec 535 na část pozemku p.č. 485/9
v k.ú. Český Herálec na dobu neurčitou za nájemné ve výši 100,-- Kč/rok a údržbu
pozemku přilehlého a zaploceného.
Hlasování: Pro: 7 proti: 0, zdrž: 5
Návrh nebyl schválen.
Místostarosta M. Trávníček podal návrh na nové hlasování:
ZO schvaluje nájemní smlouvu s p. M. D., Herálec 535 na část pozemku p.č. 485/9
v k.ú. Český Herálec na dobu neurčitou za nájemné ve výši 100,-- Kč/rok a údržbu
tohoto pozemku.
Hlasování: Pro: 8 proti: 0, zdrž: 4
Návrh byl schválen.
5.8. ZO schvaluje Komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na dokončení „Půdní
vestavby v ZŠ a MŠ Herálec“ ve složení: Z. Gregor, M. Trávníček, Ing. K. Teplá,
J. Bezchleba, Ing. Čapek, náhradník M. Dítě.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.9. ZO bere na vědomí Zprávu předsedy finančního výboru.
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6. Informace starosty
6.1. ZO bere na vědomí informace starosty o termínu konání úvodní schůze komplexních
pozemkových úprav v .ú. Herálec na Moravě a Kocanda, dne 23.6.2021 od 15.30 hod.
Na tomto zasedání bude volen sbor zástupců ve složení : starosta obce, zástupce
Pozemkového úřadu p. Hrdlička, zástupce AGRO Měřín a dva zástupci z řad obyvatel.
Starosta navrhl p. L.Holeše a p. P.Valenu. Dále by měl být navrhnut náhradník.
6.2. ZO bere na vědomí informace starosty o svolání mimořádného jednání
Zastupitelstva obce Herálec v předpokládaném termínu 23.6.2021 od 18.30 hod.
za účelem schválení dodavatelů stavebních prací na dokončení „Půdní vestavby ZŠ
a MŠ Herálec“.

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 35/6-2021, konaného 23.6.2021 v 18:30 hodin
v zasedací místnosti v budově bývalé České školy
Zahájení: 18:30 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 15
viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.4. Jmenování zapisovatele: Anna Havlíková
1.5. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Bohumil Dostál, Pavel Teplý
1.6. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0

2. Schválení programu
Návrh programu :
2.
2.
3.
4.

5.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Hospodaření obce
3.1. Rozpočtové opatření č. 7/2021
Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
4.1. Smlouva o poskytnutí dotace – Kraj Vysočina - IDZZ02767.0238
4.2. Schválení výběru dodavatelů a smluv o dílo na dokončení vestavby v ZŠ a MŠ Herálec
4.3. Schválení záměru zahájení realizace č.p. 91 i bez dotací
4.4. Schválení způsobu financování č.p. 91 Herálec
4.5. Schválení výběru TDI na č.p. 91 Herálec
4.6. Stížnost na provozování výčepu v budově OÚ
Diskuse
Závěr

Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
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3.
4.

5.

Hospodaření obce
3.1. Rozpočtové opatření č. 7/2021
Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
4.1. Smlouva o poskytnutí dotace – Kraj Vysočina - IDZZ02767.0238
4.2. Schválení výběru dodavatelů a smluv o dílo na dokončení vestavby v ZŠ a MŠ Herálec
4.3. Schválení záměru zahájení realizace č.p. 91 i bez dotací
4.4. Schválení způsobu financování č.p. 91 Herálec
4.5. Schválení výběru TDI na č.p. 91 Herálec
4.6. Stížnost na provozování výčepu v budově OÚ
4.7. Smlouva DSO Mikroregion Žďársko
4.8. Stanovy DSO Mikroregion Žďársko
4.9. Smlouva Kraj Vysočina – čekárna Kocanda
Diskuse
Závěr

2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0

3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0

4. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
4.1. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. IDZZ02767.0238 (příspěvek
na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve výši
298 tis. Kč s Krajem Vysočina a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
4.2.1. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci dokončení půdní vestavby v ZŠ
Herálec na akci „Půdní vestavba v ZŠ Herálec – Odborné učebny – Podhledy“
s výběrem nejvhodnější nabídky, a to firmy Josef Vaníček, Vojnův Městec,
IČ: 15261239, v celkové výši 1.123.348,-- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
4.2.2. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci dokončení půdní vestavby v ZŠ
Herálec na akci „Půdní vestavba v ZŠ Herálec – Odborné učebny – Dveře, zárubně“
s výběrem nejvhodnější nabídky, a to firmy Jaroslav Berka - JAVAB Jihlava,
IČ: 12428809, v celkové výši 513.832,-- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
4.2.3. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci dokončení půdní vestavby v ZŠ
Herálec na akci „Půdní vestavba v ZŠ Herálec – Odborné učebny – Vytápění, ZTI“
s výběrem nejvhodnější nabídky, a to firmy Petr Sklenář, Nové Město na Moravě,
IČ: 88556701, v celkové výši 354.949,40 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
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4.2.4. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci dokončení půdní vestavby v ZŠ
Herálec na akci „Půdní vestavba v ZŠ Herálec – Odborné učebny – Silnoproud,
slaboproud“ s výběrem nejvhodnější nabídky, a to firmy Elektro Bureš s.r.o, Herálec,
IČ: 07112181, v celkové výši 905.406,30 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
4.2.5. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci dokončení půdní vestavby v ZŠ
Herálec na akci „Půdní vestavba v ZŠ Herálec – Odborné učebny – Zámečnické
konstrukce, plošina“ s výběrem nejvhodnější nabídky, a to firmy GMV Martini CZ,
s.r.o., Brno, IČ: 46995293, v celkové výši 695.800,-- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
4.2.6. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci dokončení půdní vestavby v ZŠ
Herálec na akci „Půdní vestavba v ZŠ Herálec – Odborné učebny – Malířské práce“
s výběrem nejvhodnější nabídky, a to firmy Barvy Vacek s.r.o, Hlinsko,
IČ: 08153671, v celkové výši 59.029,02 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
4.2.7. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci dokončení půdní vestavby v ZŠ
Herálec na akci „Půdní vestavba v ZŠ Herálec – Odborné učebny – Žaluzie vnitřní“
s výběrem nejvhodnější nabídky, a to firmy Seidler s.r.o, Žďár nad Sázavou,
IČ: 29300908, v celkové výši 47.451,25 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
4.2.8. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci dokončení půdní vestavby v ZŠ
Herálec na akci „Půdní vestavba v ZŠ Herálec – Odborné učebny – Vinylové
podlahy“ s výběrem nejvhodnější nabídky, a to firmy Jaroslav Berka - JAVAB
Jihlava, IČ: 12428809, v celkové výši 629.938,67 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
4.2.9. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci dokončení půdní vestavby v ZŠ
Herálec na akci „Půdní vestavba v ZŠ Herálec – Odborné učebny –
Vzduchotechnika“ s výběrem nejvhodnější nabídky, a to firmy SYSTÉM TECH,
s.r.o, Brno, IČ: 47903830, v celkové výši 27.484,-- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
4.3. ZO schvaluje záměr zahájení realizace rekonstrukce domu č.p. 91 Herálec
s financováním z vlastních zdrojů.
Hlasování: Pro: 8, proti: 2, zdrž: 5
Návrh byl schválen.
4.4. ZO schvaluje zadat poptávku na úvěr ve výši 14 mil. Kč na financování rekonstrukce
domu č.p. 91 Herálec.
Hlasování: Pro: 8, proti: 3, zdrž: 4
Návrh byl schválen.
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4.5. ZO schvaluje Příkazní smlouvu s firmou PL Building s.r.o. Žďár nad Sázavou
za zajištění investorsko–inženýrských činností pro stavbu Rekonstrukce a stavební
úpravy domu č.p. 91 v Herálci v ceně 653,40 Kč/hod. včetně DPH a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 4, chybí – M.Dítě
Odchod Bc. David Gregor ve 20.42 hod.
4.6. ZO vzalo na vědomí stížnost č.j. 534/2021 manželů Th na provozování výčepu v budově
OÚ.
4.7. ZO schvaluje Smlouvu dobrovolného svazku obcí „ Mikroregion Žďársko“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy a dalším jednáním v této věci.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (chybí Bc. Gregor David)
4.8. ZO schvaluje Stanovy DSO „Mikroregion Žďársko“ dle návrhu.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (chybí Bc. Gregor David)
4.9. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02800.0008 ve výši 89.880,-- Kč
s Krajem Vysočina na Obnovu autobusové zastávky - Kocanda a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (chybí Bc. Gregor David)

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 28.7.2021
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,
se smíšenými pocity očekáváme příchod prázdnin. Z minulého roku víme, že se po jejich skončení
rozjela pandemie Koronaviru naplno, což si nikdo nepřejeme. Spousta z nás je očkovaných, někteří
o očkování přemýšlí a jiní jsou proti. Je to svobodné právo každého, pro jakou cestu se rozhodne.
Osobně se přikláním k doporučení lékařů a kapacit z lékařského prostředí, kteří očkování doporučují.
Důsledky pandemie se začínají naplno projevovat i v dotační politice směrem k financování obecních
projektů. Státní organizace (poskytovatelé dotací), u kterých jsme v uplynulých měsících žádali
o finanční podporu a kde jsme nebyli opět úspěšní (přestavba Jarečkovi hospody na lékařský dům
s nájemními byty, nebo prostor za Nákupním střediskem), jsou na mizině. Na otázky starostů, proč do
vypsaných titulů nedají více peněz, je stále stejná odpověď – peníze ve státním rozpočtu nejsou
a v dohledné době ani nebudou. V případě dotačního titulu Ministerstva financí, ve kterém jsme žádali
na Jarečkovu hospodu, byl převis žádostí dokonce desetkrát větší, než k tomuto účelu ministerstvo
alokovalo. V případě žádosti na revitalizaci prostoru za Nákupním střediskem, kde jsme žádali o dotaci
už potřetí, nás poskytovatel ujistil, že máme požádat znovu na podzim, prý že by to mělo dopadnout.
Je neuvěřitelně demotivující investovat spoustu času, energie a obecních peněz na zpracování
projektových dokumentací a žádostí o dotace, když není vidět snaha státu být obcím nápomocným.
V naší obci se nám všem v minulém roce podařilo vytřídit a předat k dalšímu využití celkem 138,495
tun odpadu, za které naše obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované obalové společnosti EKOKom a.s. částku 247 461,00 Kč. Tato skutečnost je hřejivá a je na ní vidět, že třídění odpadu má veliký
smysl. Děkuji vám za to. Na druhou stranu se pracovníci obce potýkají s tím, že nám lidé do kontejneru
házejí komodity, které tam nepatří (v bioodpadu dřevěné trámy a zbytky pergol, plasty, obaly od
ropných produktů apod.). Dá to potom spoustu úsilí tyto předměty separovat, aby to za nás nemuseli
dělat zaměstnanci svozové společnosti na náklady obce.
Po dvou letech se podařilo vyřídit Společné povolení stavby vodního díla – „Částečné zatrubnění toku
(IDVT 10190342) na Familiích“. Je to potok, který je přítokem do Ambrožky, sloužící v současné době
převážně k odvodu dešťových vod z Familií. Jeho zatrubnění bylo opomenuto v projektové
dokumentaci inženýrských sítí Familie II. Brání tak k příjezdu do jednoho již postaveného rodinného
domu a v budoucnu by znemožňoval přístup k dalším třem novým parcelám, které jsou ve vlastnictví
soukromých osob. Toto zatrubnění dlouhé cca 50 metrů budeme realizovat obecními zaměstnanci
a obecní technikou v průběhu prázdnin.
Na půdní vestavbě Základní školy jsou kompletně dokončeny a řádně předány střecha a fasáda. Minulý
týden jsme vysoutěžili celkem devět firem na dokončení jednotlivých etap. A tak nám zbývá „jenom“
dokončit podhledy a světlovody, interiérové dveře a zárubně, obklady a dlažby, vytápění,
elektroinstalaci, podlahové krytiny, malířské práce a další drobné dokončovací práce.
Zaměstnanci obce pracují na letní údržbě venkovních prostranství, neustále probíhají práce v obecních
lesích na likvidaci kůrovcem postižených porostů, pustili jsme se do opravy regulace Brušoveckého
potoka v místě dětského hřiště na Moravě. V kulturním domě provádíme malířské a natěračské
„drobné“ práce, jejichž realizace by byla po montáži nových parket velice obtížná. Dále proběhla
výsadba zeleně na stráních u nového chodníku ke kostelu. Ani ve snu mě nenapadlo, kolik emocí může
vzbudit výsadba zeleně u hřbitovní zdi. Vám, kterým se líbí děkuji a vám, kteří se ptáte, proč to děláme
odpovím no přece, abychom to měli v obci hezčí.
Po poněkud chmurném úvodu článku přeji dětem pěkné prázdniny, dospělým příjemnou dovolenou
a všem šťastný návrat z prázdninových cest.
Váš starosta
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Z OBECNÍ KRONIKY
Skončil další školní rok. Byl zcela jistě neobvyklý a pro celý učitelský sbor, děti a rodiče velmi
náročný.
A jak to bylo se školní docházkou v naší obci v 1. polovině minulého století? Naše kronika o tom
bohužel žádné svědectví nevydala, nechybí ale zmínka o zničení původní školní budovy a snaze rozšířit
školní výuku – zřídit měšťanskou školu.

Obec Mor. Herálec podnikla akci pro zřízení měšťanské školy v Herálci. Naše obec
prohlašuje, že se zřízením měšťanské školy souhlasí, bude-li v Čes. Herálci zachována škola
obecná. ( r. 1927 )
Když se Čes. Herálec spolu s obcí Herálec se zavázaly, že uhradí věcné náklady na zřízení
a vydržování měšťanské školy v Herálci, podala herálecká místní školní rada žádost o zřízení
měšťanské školy. Leč okresní školní výbor v Novém Městě na Moravě nemohl žádost
zemské školní radě odeslati, protože podle předložených výkazů neměly obě obce
dostatečný počet dítek, které by měly měšťanskou školu navštěvovati. ( r. 1930 )
18. května vyhořela stará škola ( Popelkova pazderka ). Tím zmizela poslední památka na
starou školu heráleckou. Jen staří nezapomenou! V měsíci prosinci opět oživen zájem o
zřízení měšťanské školy v Herálci. Pro věc získána Vortová a Cikháj s tou podmínkou, že
veškerý věcný náklad na zřízení a vydržování měšťanské školy uhradí obec Český Herálec
a Herálec samy. Místní školní radou v Herálci podána žádost a očekává se příznivé vyřízení.
( r. 1935)
Tohoto roku o prázdninách byla provedena fasáda na škole. Zadána byla cestou soutěže
p. Vincenci Novotnému – celkem 5 740 Kč – obnos vložen do školního rozpočtu na rok 1938.
( r. 1937 )
▪ Hana Štollová
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PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA
Srdečně Vás zveme na promítání letního kina, které se uskuteční v pátek
23. 7. 2021 od 21:00 na tréninkovém fotbalovém hřišti. Těšit se můžete na
film natočený podle knižního bestselleru Radky Třeštíkové – BÁBOVKY.
vstupné: DOBROVOLNÉ
Romantický/Drama/Komedie
Česko/Slovensko, 2020, 97 min.
nevhodný mládeži do 12 let
za kulturní komisi Hana Štollová

Novinky z fotbalu mladší přípravky:
Dne 19.6. se mladší přípravka vydala na turnaj do
Havlíčkovi Borové, kde se utkalo celkem 9 týmů.
Naši mladí fotbalisté a fotbalistka si vedli takto:
První zápas s Polničkou skončil remízou 0:0. Druhý
zápas s Přibyslaví jsme díky hattricku Davida
Litochleba a jednoho gólu Tomáše Hladíka vyhráli
4:1. Bohužel pak následovaly prohry s Dlouhou Vsí
1:3, náš gól vstřelil přímo z rohu Matyáš Boháč, pak
prohra s Havlíčkovou Borovou 2 - 0:3, se Štoky 1:3,
kde skóroval opět Matyáš Boháč a se Žďírcem nad
Dobravou 0:5. Poslední zápas s Havlíčkovou
Borovou 1 - jsme díky gólu Tomáše Hladíka remizovali 1:1. Skončili jsme na 7. místě z 9. Děti
chválíme za dobré výkony i přesto, že sluníčko hřálo až moc.
Trenéři mladší přípravky
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Muži
Soutěžní ročník 2021/2022 se rozběhne tradičně druhý víkend v srpnu, rozpis zápasů bude přílohou
příštího vydání. Přípravu v plném proudu, tedy dvakrát týdně, jsme započali od začátku června, i nadále
se můžeme těšit z dobré tréninkové morálky.
Před mistráky máme naplánovaná zatím 4 přátelská utkání, v pátek 25.6. jsme se na domácím hřišti
utkali s Havlíčkovou Borovou, výsledek a info bude součástí srpnového vydání. Dále se první víkend
v červenci zúčastníme již druhého ročníku turnaje ve Svratouchu, na kterém se letos kromě nás
představí domácí tým, Proseč a Kameničky. První zápas odehrajeme v sobotu od 17:00 s Prosečí, druhý
pak dle výsledku v neděli. Na domácí hřiště se vrátíme 18.7., kdy budeme hostit od 16:00 Mírovku.
O generálce, která by se měla uskutečnit týden před začátkem soutěže, se bude teprve jednat, stejně tak
o změnách v kádru.

ZUBNÍ ORDINACE SNĚŽNÉ – Dovolená
30. 6. 2021 Zastupuje MUDr. Foltanová, Svratka, U Zbrojnice 404, tel. 608 069 430
2. 7. 2021 Zastupuje MUDr. Foltan, Herálec 81, tel. 774 900 858
7.7.-9.7. 2021 Zastupuje MUDr. Foltanová, Svratka, U Zbrojnice 404, tel. 608 069 430
Víkendové stomatologické pohotovosti vypsány na webových stránkách Novoměstské nemocnice.

Chalupaření to nás baví - koupíme dům/chalupu. Nabídněte, volejte, piště 704 923 775
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Letní romantika ve Žďárských vrších.
Běhej lesy na Vysočině rozběhaly 1 600 účastníků.
Rodiny s dětmi, zkušení běžci i úplní začátečníci si užívali letního běžeckého počasí v srdci Vysočiny,
kde se uskutečnil druhý závod letošní sezóny seriálu Běhej lesy. Na rozhraní Čech a Moravy se běžely
nejtrailovější trasy celé série.
Dospělí účastníci se při závodě mohli kochat výhledy na monument místního rodáka, jednoho z
nejlepších českých horolezců, Radka Jaroše, skalní útvar Dráteničky či Malinské skály. Nechyběl ani
tradiční přeběh přes hráz Milovského rybníka. Ti odvážnější na dlouhé, a letos nově i na extra dlouhé,
trase běželi také kolem Devíti skal, nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů.
Táhlé kopce nahoru, náročné terénní seběhy, nekonečné zelené lesní porosty a krásné výhledy do
krajiny, přesně taková byla zastávka Běhej lesy na Vysočině. Ta nejen díky závodu VoltaRUN, ale i
díky zapojení ostatních běžců, pomáhala handicapované Elišce. Sedmileté dívce pořadatelé předali šek
s krásnou částkou 55 300 Kč. Tato finanční pomoc navíc není finální, další peníze budou rodině Elišky
věnovany po konci seriálu.
Pojďme si ale také shrnout celý závodní den, jeho atmosféru a hlavní aktéry. Nejdříve na trať vyrazili
ultraběžci na 43 km extra dlouhou trať. Následovali je ti nejmenší a nejroztomilejší v závodech
Dr.Max. Po mláďatech vyrazili na start účastníci charitativního běhu VoltaRUN a po poledni přišli na
řadu tradiční trasy v délce 12 a 21 km.
Běhej lesy odměňují v cíli medailí úplně všechny, mezi kterými jsou ale samozřejmě ti nejrychlejší.
Těm se po dlouhé covidové pauze dostalo ocenění přímo na pódiu. Na extra dlouhé trase, která byla
na Vysočině novinkou, se na nejvyšší stupínek se skvělými časy postavili Jaromír Hradecký (03:04:50
hodiny) s Kristýnou Markovou (04:11:48).
Trasu na 21 kilometrů ovládli Martin Frelich (01:26:24 hodiny) s Evou Strnadovou (01:43:41) a na
12km trase kralovali Ondřej Němec (47:48 minuty) s Barborou Názlerovou (53:59).
Krásný běžecký den, do kterého občas příjemně sprchlo, byl prvním, který se po pandemii koronaviru
uskutečnil v plné podobě, včetně všech vyhlášení a závěrečné tomboly. Už nyní se těšíme na další ze
závodů, tím bude druhou červencovou sobotu běh v Lednici, kde zbývá již posledních pár volných míst
na startovní listině. Následovat bude druhý ze slovenských závodů, a to na Veľké Fatře, kam účastníky
ze zázemí vyveze lanovka do výšky okolo 1100 m n.m. „Na tento závod navíc mají všichni účastníci
možnost vzít svého parťáka za 50 % z částky startovného. To je další možnost, jak můžeme lidem závod
za hranicemi přiblížit a rozdat trochu té běžecké radosti,“ říká organizátor seriálu z pořádající agentury
RAUL, David Douša. Více informací najdete na www.behajlesmi.sk.
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Společenská kronika:
V měsíci červenci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
4.7. Karel Zástěra, Český Herálec 351, 86 let
12.7. Rudolf Ptaszek, Český Herálec 424, 65 let
15.7. Jindřich Hůlka, Herálec 291, 88 let
29.7. Jan Dítě, Kocanda 376, 82 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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