Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané.
Únor bílý, pole sílí.
Proto si přeji po celý měsíc hodně sněhových srážek, aby si země pod ním odpočinula a nabrala
tolik potřebnou vláhu a my se mohli dostatečně vysportovat na tratích, jež nám připravují chlapi
ze Ski týmu – díky.
Cyklostezka Herálec – Svratka.
Od původní myšlenky jsme se postupně dopracovali k hotové projektové dokumentaci. V úzké
spolupráci a po mnoha jednáních jsme se s vedením města Svratky dohodli na společném
postupu pro zadání vypracování projektové dokumentace a možnosti získání finančních
příspěvků na projekt i samotnou realizaci. Prostřednictvím Svratky jsme zažádali o finanční
příspěvek na vypracování projektu a dále budeme takto žádat o dotaci i na realizaci tohoto díla.
Na únorovém zasedání zastupitelstva budeme schvalovat smlouvu o další spolupráci včetně
plánovaného rozdělení nákladů spojených s vybudováním cyklostezky. Ta bude začínat za
kulturním domem a po pozemcích historické cesty v majetku naší obce bude pokračovat
loukami až do lesa na Mariánku. Tam bude instalován několik desítek metrů dlouhý mostek
přes řeku, kde se trasa překlene na katastr města Svratky, a po lesní Tučkově cestě bude
cyklostezka pokračovat až k benzinové stanici. Výše dotace ze SFDI by měla být 85%
celkových uznatelných nákladů. Rýsuje se také další možná finanční podpora, nebo dotace od
Kraje Vysočina.
Jedinou kaňkou na tomto projektu je nemožnost vybudování asfaltového povrchu pro
jednodušší údržbu a možnost využití k bruslení, což byla podmínka CHKO pro udělení
povolení se stavbou. Povrch bude tvořit zhutněný kamenný mlat, vyžadující pravidelnou
údržbu. Až bude cyklostezka zrealizována, získáme opravdu pěknou cestu krásnou přírodou
pro sváteční vycházky i pravidelnou cyklodopravu do Svratky.
Cyklostezka Herálec – Kocanda
S projekční firmou Optima z Vysokého Mýta, jež nám vypracovala dokumentaci na
cyklostezku Herálec – Svratka, jsme se dohodli na další spolupráci na úseku Herálec – Kocanda.
Za tímto účelem je vypracována studie proveditelnosti, se kterou budeme oslovovat jednotlivé
majitele pozemků, po nichž by měla vést její trasa. Pozemky budou moci zůstat v jejich majetku
a nám bude pro realizaci stačit souhlas s umístěním a provedením díla. Za tímto účelem jsme
chtěli v únoru vyvolat společné jednání s majiteli těchto pozemků a představit v kulturním
domě celý záměr s vypracovanou studií. Vzhledem k vývoji Covidové situace a nástupu mutace
Omikron jsme se dohodli na odložení tohoto jednání. Naším záměrem pro výstavbu cyklostezky
je zajištění bezpečnosti obyvatel Kocandy i Placu, když je čím dál nebezpečnější absolvovat
trasu do a z Herálce v současném provozu. Samozřejmě se počítá s celoroční údržbou této trasy.
O dalším plánovaném jednání se majitelé dotčených pozemků včas dozví.
V listopadu loňského roku byla i přes obrovské obtíže s dodavatelskou firmou, o kterých jsem
se vás snažil průběžně informovat, zkolaudována půdní vestavba základní školy. Celková cena
za realizaci se vyšvihla až na 22 999 129 Kč. Oproti vysoutěžené ceně 17 496 600 Kč se jedná
o nárůst celých 5 502 529 Kč, což je opravdu veliká suma. Celkem byla způsobená škoda
vyčíslena na 5 714 529 Kč. O tuto částku budeme žalovat v soudním sporu přímo majitele firmy
DMC s.r.o. Ing. Miloslava Popa, který se dopustil, nejen v naší obci, cíleného podvodného
jednání s úmyslem obohatit se a nedokončit řádně vysoutěženou zakázku. I přes tento dílčí
nezdar se pohybujeme na téměř 70% podpoře státu na celkovém financování akce, když se nám
podařilo získat 15 746 940 Kč dotace od Ministerstva financí. Podvodné jednání dodavatelské
firmy se nedalo před podepsáním smlouvy o dílo předpokládat, ale je pro nás do budoucna
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velikým ponaučením. I na základě této zkušenosti jsme se v minulém roce rozhodli nerealizovat
opravu Jarečkovi hospody s firmou, která ve výběrovém řízení na dodavatele stavby nabídla
nereálně nízkou cenu oproti zbylým osmi firmám, které se účastnily výběrového řízení. O tom
jsme vás již na stránkách Heráleckého zpravodaje informovali. I přes všechny obtíže se podařilo
pro naše děti vybudovat 3 krásné odborné učebny, učitelům a asistentům žáků prostory nových
kabinetů, a také nový kabinet pro výchovnou poradkyni.
V uplynulém měsíci se ke mně dostala informace, že podávám na zasedáních zastupitelstva naší
obce mylné informace o výši zůstatku financí na účtech naší obce. Ujišťuji vás, že pravidelně
informuji zastupitele o výši zůstatků. Je to informace veřejná a kdykoliv ji komukoliv z občanů
Herálce poskytnu. K datu vypracování tohoto článku, tedy k 24.01.2022 máme na obecních
účtech alokováno 22 192 496,58 Kč. I když se to může zdát jako částka vysoká, máme do
budoucna v plánu tolik investičních akcí, které ani tyto prostředky zdaleka nepokryjí.
Pěkný únor přeje

Váš starosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 42/1-2022, konaného 12.1.2022 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 (od 17.03 hod. Pavel Troníček, od 17:10 hod. Miroslav Dítě, od 17:40
hod. Ing. Bohumil Dostál)
Omluven: Jakub Bezchleba, Bc. David Gregor, Petr Vrábel
viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Anna Havlíková
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Tomáš Odvárka, Ing. Kristýna Teplá
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: M. Trávníček, Ing. Dostál, M. Dítě,
P. Troníček)

2. Schválení programu
Návrh doplněného programu jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 41/12-2021 ze dne
15.12.2021 a z jednání Rady obce Herálec č. 37/12-2021 ze dne 17.12.2021 a č. 38/12-2021
ze dne 29.12.2021.
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce Herálec k 31.12.2021 (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Žádost Obce Herálec o přezkoumání hospodaření v roce 2021 Krajským úřadem Kraje
Vysočina.
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Žádost č.j. 937/2021 o rozšíření pronájmu prostor ve staré škole
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5.2. Smlouva č.:NM-001030065719/002-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
5.3. Smlouva č.:NM-001030065718/002-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
5.4. Odvolání proti rozhodnutí čj. SPU 332245/2021 ze dne 15.11.2021 o schválení návrhu
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Český Herálec a na části k.ú. Herálec na
Moravě a Kocanda
5.5. Usnesení o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace
5.6. Sdělení Agro Měřín
5.7. Vyčíslení škod vzniklých na Půdní vestavbě ZŠ a MŠ Herálec
5.8. Přijetí daru pozemků – Kraj Vysočina
5.9. Návrh smlouvy o dílo pro výběrové řízení na "ZŠ a MŠ Herálec 1NP S001 učebna
Fyziky a Chemie
6. Diskuse
6.1. MAS Havlíčkův kraj – možnosti využití dotací
6.2. Návrh financování přestavby domu č.p.91 na bytové jednotky a provozovny v roce 2022
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Dostál, M. Dítě, P. Troníček)

3. Informace z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 41/12-2021
ze dne 15.12.2021 a z jednání Rady obce Herálec č. 37/12-2021 ze dne
17.12.2021 a č. 38/12-2021 ze dne 29.12.2021.
Zastupitelé vzali na vědomí.

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí Hospodaření obce Herálec k 31.12.2021 – daně po měsících
a daně nápočtem.
4.2. ZO schvaluje Žádost obce Herálec o přezkoumání hospodaření v roce 2021 Krajským
úřadem Kraje Vysočina.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Dostál)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 937/2021 a řádně zveřejněného záměru pronájmu
od 16.12.2021 do 4.1.2022 rozšíření pronájmu prostor ve staré škole firmě Elektro
Bureš s.r.o., IČ: 07112181 o skladové prostory o výměře 22 m2 za cenu 53,--Kč/m2,
tj. o 1.166 Kč měsíčně více a pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Dostál)
5.2. ZO schvaluje Smlouvu č. NM-001030065719/002-ZAME o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s firmou EG.D., a.s., IČO: 28085400 na pozemek p.č. 520 v
k .ú. Herálec na Moravě za jednorázovou náhradu ve výši 2 tis. Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Dostál)
5.3. ZO schvaluje Smlouvu č. NM-001030065718/002-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou EG.D., a.s., IČO: 28085400 na pozemek p.č. 13/2 a 2/5
v k .ú. Herálec na Moravě za jednorázovou náhradu ve výši 2 tis. Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Dostál)
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5.4. ZO bere na vědomí dvě odvolání proti rozhodnutí čj. SPU 332245/2021 ze dne
15.11.2021, o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Český
Herálec a na části k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda.
5.5. ZO bere na vědomí Usnesení o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace
na „Obnovu půdních prostor obecního úřadu Herálec“.
. 5.6. ZO bere na vědomí sdělení č.j. 14/2022 firmy AGRO MĚŘÍN, a.s.
5.7. ZO bere na vědomí Vyčíslení škod vzniklých na Půdní vestavbě ZŠ a MŠ Herálec.
5.8. ZO projednalo a schválilo přijetí daru pozemků p.č.525/13, p.č. 525/14 a p.č.527/3,
vše v k.ú. Herálec na Moravě, oddělených Geometrickým plánem 421-117/2020 od
Kraje Vysočina
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0

5.9. ZO schvaluje návrh Smlouvy o dílo pro výběrové řízení na "ZŠ a MŠ Herálec 1NP
S001 učebna Fyziky a Chemie.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: P. Teplý)

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 9. 2. 2022
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Na OÚ je v prodeji kalendář na rok 2022 za cenu 80 Kč
Poplatky v roce 2022
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.
Čú: 1623750339/0800 VS: číslo popiné
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Z OBECNÍ KRONIKY
Mobilní telefon dnes vlastní téměř každý z nás. Už jen nostalgicky a často
s úsměvem vzpomínáme na telefonní budky v ulicích nebo na veřejnou hovornu
na místní poště. Patent „na zdokonalený telegraf“ podal skotsko-americký vědec
a vynálezce A. G. Bell již v roce 1876. Od zřízení telefonní hovorny v naší obci
uplyne v letošním roce 90 let.
V roce 1930 byl znovu oživen požadavek Čes. Herálce za zřízení telefonu,
uplatňovaný již v roce 1912. V roce 1930 usneslo se totiž obecní zastupitelstvo
na návrh tehdejšího starosty Jana Tlustého č. 47, aby se přihlásil Čes. Herálec
k soustavné telefonizaci venkova na popud zemského úřadu v Praze. Obec se
přihlásila ku 50% příspěvku na celkový náklad. K uskutečnění došlo v srpnu
1932, když byla totiž zajištěna v obecním domě řádná hovorna za 50%
příspěvek stanoven na 8.500 Kč, což vzhledem k důležitosti telefonu je jistě
částka velmi nepatrná. Obec Herálec přispěla 2 000 Kč, velkostatek Nové Město
na Moravě také 2 000 Kč.
Hana Štollová

Obec Herálec má k 31. 12. 2021 celkem 1316 trvale žijících obyvatel a 10 cizinců s povoleným
pobytem. Průměrná nezaměstnanost (PNO = UoZ15-64 let/P15–64 let * 100) - srovnává
počty dosažitelných uchazečů k obyvatelstvu ve věku 15–64 let - to je 3,6% a
nezaměstnaných obyvatel je 36.
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Poradenství pro občany, kteří byli automaticky předány dodavateli poslední
instance.
Dne 9.2.2022 proběhne bezplatné, nezávazné poradenství pro občany, kteří odebírali
elektrickou energii nebo plyn od dodavatele, který ukončil dodávky na podzim roku 2021.
Jedná se o tyto dodavatele:
Bohemia Energy
A-PLUS Energie obchodní, Český Energetický Dodavatel,
EAGLE ENERGY, a.s.
a.s.
a.s.
Kolibřík Energie a.s.
Ray energy a.s.
Energie pro Tebe, a.s.
Microenergy, s.r.o.
Františkovy Energie, s.r.o.
Poradenství proběhne v budově městského úřadu, a to ve středu 9.2.2022 v době od 10:00
do 13:00 hodin. S sebou je potřeba vzít občanský průkaz, celou fakturu od původního
dodavatele elektřiny či plynu, případně dopis o zařazení do režimu dodavatele poslední
instance. Bližší informace naleznete na webu města, hlášení městského rozhlasu.
Pokud jste odebírali elektřinu nebo plyn od některého ze jmenovaných dodavatelů, tak tento
dodavatel zkrachoval a vy jste byli automaticky převedeni k dodavateli poslední instance,
kterým je ze zákona společnost EON. Dodavatel poslední instance vám však může dodávat
energii jen po dobu 6 měsíců a pak musí skončit.
Do té doby si musíte najít nového dodavatele elektřiny či plynu, protože jinak byste byli úplně
odpojeni od energie.
Pokud jste zatím v této věci nic nepodnikli a nevíte jak dále postupovat, přijďte se poradit s
odborníkem na Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou.
Toto hlášení je zaměřeno pouze na občany, kterým zkracoval dodavatel a oni zatím svoji situaci
neřešili. Pro ostatní občany není relevantní.
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Vážení a milí herálečtí
spoluobčané,
po roce odmlky způsobené
covidem, se mohlo opět
tradičně vydat 8 skupinek Tří
králů a jejich asistentů
s radostným zpěvem koledy od
domu k domu po naší obci.
Věřím, že Vám přinesli nejen
požehnání do Vašich domovů,
když
posvěcenou
křídou
znamenali Vaše dveře, ale také
optimismus a dobrou náladu
v této nelehké době. Tak ať
Vám vydrží co nejdéle, nejlépe po celý rok 2022.
Chtěl bych tímto poděkovat Vám všem, kteří jste neváhali a otevřeli jim nejen dveře, ale také
svá srdce a přispěli těm, kteří to opravdu potřebují. Velký dík patří také koledujícím Kašparům,
Melicharům, Baltazarům i jejich doprovodu. Bez nich by to opravdu nešlo. Já bych si je zde
dovolil vyjmenovat: Bodlákovi Dana, Filip, Adélka, Gregorová Kristýnka, Teplá Lucie,
Dítětovi Lucie a Denisa, Vaisová Justýna, Polanská Adéla a Karolína, Praisler Jiří, Teplá Hana,
Sotonovi David a Lenka, Staňkovi Karolína a Krištof, Hrouzek Jiří, Laštovicovi Milada,
Alžběta, Veronika, Alice, Richetský David, Brázdovi Hana, Natálie, Lukáš, Přemysl a Rozálie,
Šírovi Monika a Ondřej, Teplý Jiří, Chmelík Jakub a Tadeáš. Tito všichni obětovali něco ze
svého vánočního volna či prázdnin a vydali se do mrazivého dne, aby nachodili nějaký ten
kilometr. Vraceli se prokřehlí, ale s hřejivým pocitem – pomohl jsem dobré věci. Tento pocit
můžete mít i Vy všichni v Herálci, protože za naší krásnou obec s tolika štědrými lidmi (po
rozpečetění kasiček na OÚ – komisí p. Havlíková, p. Laštovicová, p. Brázdová, p. Teplý) bylo
odesláno na Oblastní charitu Žďár n. S. 45 572,- Kč.
Tento výtěžek tříkrálové sbírky bude jako vždy použit 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 okr. Žďár n. S. Pomůže také tam, kde jsou finance z veřejných
zdrojů nedostačující, velmi obtížně se získávají či zcela chybí.
Pokud Vás koledující nezastihli a chtěli byste také přispět, lze zaslat příspěvek bankovním
převodem na účet 66008822/0800 VS 777966800
nebo dárcovskou SMS (podle toho kolik chcete přispět 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.
Děkuji ještě jednou všem koledujícím i Vám štědrým dárcům.
Zastupitel Pavel Teplý
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Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.
Se sídlem:Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava
pracoviště: Žďár nad Sázavou, Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon/FAX: 566 625 703, 605 353 612
e-mail:czp.zdar@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
Informace a novinky z CZP Žďár nad Sázavou
1.) Poskytujeme půjčovnu
4.) Nadále poskytujeme poradenské
kompenzačních a rehabilitačních
služby (např. předáme informace o
pomůcek
získání příspěvku na péči, průkazu
Klienti si u nás mohou zapůjčit za
ZTP, příspěvku na mobilitu aj.)
poplatek kompenzační pomůcky:
5.) Od 1. ledna nastávají změny v těchto
schodolez, invalidní vozík, různé druhy
oblastech:
chodítek, toaletní židle, nástavce na WC.
a) Vyšší důchody
Nově zapůjčujeme i polohovací postel
b) Vyšší minimální mzda
s matrací. S klientem sepíšeme smlouvu o
c) Příspěvek na péči – od ledna již
zapůjčení pomůcky, klient si může pomůcku
nebude mít na výši příspěvku na
hned odvézt domů. Poplatek za zapůjčení
péči vliv, jaký typ péče osoba ve
pomůcky se liší dle pořizovací ceny pomůcky
stupni III a IV využívá, výše
(např. chodítko: 10 Kč/den, invalidní vozík,
příspěvku na péči: 13 000 kč u
toaletní křeslo: 15 Kč/den, polohovací postel
dětí ve stupni III, 12 800 Kč u
50 Kč/den). Klientům poradíme i s výběrem
dospělých ve stupni III, 19 200
pomůcky, předáme katalog firmy zabývající se
Kč u dětí a dospělých ve stupni
distribucí těchto pomůcek.
IV
2.) Naše Centrum je distribučním
d) Příspěvek na zvláštní pomůcku
místem Euroklíčů k WC.
e) Příspěvek na bydlení
S klientem sepíšeme smlouvu a
f) Hmotná nouze
zdarma mu dáme Euroklíč.
g) Pojistné na sociální zabezpečení
h) Nemocenské pojištění
3.) Pro naše klienty zdarma nabízíme
i) Novela zákona o zaměstnanosti
právnickou poradnu. V roce 2022
Pokud potřebujete zjistit
bude paní doktorka poskytovat
informace o novinkách či jiných
právnické služby v tyto dny (10.1.,
informací týkající se osob se
7.2.,
zdravotním postižením a seniorů
7.3.,11.4.,9.5.,6.6.,11.7.,8.8.,12.9.,10.
kontaktujte nás přímo v poradně,
10.,7.11.,12.12.). Je potřeba se
telefonicky či e-mailem.
předem telefonicky objednat v našem
Centru.
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s. - pracoviště Žďár nad Sázavou
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Společenská kronika
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
1.2. Marie Kuncová, Herálec 302, 85 let
7.2. Jana Štollová, Český Herálec 54, 70 let
8.2. Pavel Havlík, Český Herálec 451, 65 let
11.2. Jiří Skála, Český Herálec 513, 60 let
14.2. Karel Otava, Český Herálec 164, 82 let
16.2. František Horák, Český Herálec 390, 55 let
17.2. Zdenka Zástěrová, Český Herálec 351, 82 let
21.2. Pavel Gregor, Český Herálec 453, 60 let
24.2. Roman Pantůček, Český Herálec 476, 55 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.



Inzerce
Prodám zimní gumy s disky na auto Peugeot 306 zánovní 175/65 14´ - levně. Tel. 723160922
MILAN BOHÁČ, MFP
Finanční a realitní specialista
Největší odměnou je pro mě spokojený klient, kterému pomáhám se splněním
jeho snů a životních cílů v oblasti financí a realit.
S čím mohu pomoci:
- pojištění (životní, majetkové)
- hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření
- hotovostní úvěry, konsolidace úvěrů
- spoření a investice (stavební spoření, investice,
spořící účty , doplňkové penzijní spoření)
- komplexní realitní služby
Mít svého osobního finančního poradce je stejné jako mít
svého lékaře, proto se na mě neváhejte obrátit.
Kontakt – tel. 607 509 401
email: milan.bohac@bcas.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent.
Vydává: Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01; IČ: 00 294 306; vydáno: v Herálci 28. 1. 2022; 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
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