Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané.
Únor je za námi, začíná březen, měsíc, ve kterém se začne probouzet příroda a ukazovat
nám, že je jaro za dveřmi.
Před rokem jsem psal, jak máme za sebou první rok pandemie koronaviru a jak všichni
vzhlížíme k jejímu konci. Teď, když už se ho snad dočkáme, žijeme další Jobovou zvěstí –
napadením Ukrajiny Ruskem a vyvoláním otevřeného vojenského konfliktu. Konfliktu, který
je naší republice nejblíže od ukončení druhé světové války a odehrává se v podstatě za rohem.
Bylo by bláhové myslet si, že se nás taková záležitost netýká. To by byl omyl. Více či méně se
nás, i ostatní obyvatele Evropy, tato vojenská akce dotkne, ať už avizovaným dalším
zdražováním energií, nedostatkem pracovní síly v různých odvětvích hospodářství, nebo jen
pocitem, co ten „Velký bratr“ z východu může dále vyprovokovat. Ale pojďme raději k dění
v naší obci.
Provedli jsme modernizaci a dovybavení armaturní šachty v Křižních cestách. V čem
spočívala? Výměnou, a doplněním uzávěrů v ní instalovaných, je zajištěna možnost nezávisle
odpojit dvě největší větve napájející obecní vodovod. Pořízením nového zařízení na dávkování
chlornanu do této šachty (dříve umístěno v objektu vodojemu) je zabezpečená stabilita
nastavené dávky bez možnosti kolísání, neboť je zařízení namontováno až za přívod
z vodojemu v Otroku, který nám dříve dělal neplechu a nedala se dávka zcela přesně regulovat.
Další modernizací je osazení centrálního vodoměru místo vodojemu pod Teplého lesíkem do
této šachty. Je tak zabezpečené měření všech přítoků vody do naší obce. Budeme mít konečně
zcela přesné informace o množství vody, kterou obec spotřebuje, kolik jsou ztráty. Budeme mít
daleko lepší šanci přesněji a rychleji lokalizovat poruchy na obecním vodovodu, čímž
dokážeme omezit odstávku vody do vašich domácností na nezbytné minimum. Do
infrastruktury obecního vodovodu budeme i v letošním roce dále investovat. Musíme zajistit
bezpečnost šachty v Křižních cestách novým oplocením a možná zastřešením, dále musí být
opraveny opěrné stěny u vstupu do vodojemu, vyměníme další nefunkční kohouty za nová
zemní šoupata, aby se v případě poruchy nemusely uzavírat velké části obce, doosadíme
vodoměry i zbylé budovy v majetku obce, které zatím měřeny nejsou atd.. Obecní voda je pro
mě jednou z priorit, musíme do ní průběžně investovat a přemýšlet dopředu. Jedině tak se
vyhneme situaci, kdy by nám stav rozvodů takzvaně přerostl přes hlavu a vyžadoval opravy
v rozsahu, který bychom nezvládli udělat vlastními silami a za režijní ceny.
Dne 25.02.2022 proběhla pracovnicí stavebního úřadu (úspěšně) závěrečná kontrolní
prohlídka staveb č.p. 80 (obecní úřad), č.p. 81 (hasičárna, lékaři, obřadní síň), obecní dílny a
garáží za úřadem. Kontrolní prohlídka staveb byla stanovena ve věci projednání žádosti o
vydání vyjádření dle § 125 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Na
podzim minulého roku jsme zjistili, že téměř veškeré stavební úpravy na výše uvedených
obecních budovách byly v minulosti provedeny bez povolení a nikdy nebyly řádně
zkolaudovány a zapsány. Tato skutečnost by nám zamezila získat stavební povolení na realizaci
nové ordinace zubního lékaře v prostorech stávající obřadní síně, ale nejen to. Po celá desetiletí
se vedení obce vystavovalo nebezpečím vycházejících s využíváním veřejných prostor, které
úředně neexistovaly. Proto jsme přistoupili k provedení pasportizace (legalizace) provedených
stavebních úprav. Zajistili jsme provedení projektové dokumentace na základě které byly
odstraněny závady znemožňující bezpečné využívání budov, dle platných nařízení a bylo
zažádáno o vydání kladného stanoviska stavebního úřadu. Toto stanovisko očekáváme
v nejbližších dnech. Poté zažádáme o stavební povolení na nové ordinace, na které už máme
vypracovanou projektovou dokumentaci. Naším cílem je i do budoucna zajistit poskytnutí
lékařské péče v odpovídajících prostorech. Velice děkuji pánům místostarostům za pomoc při
přípravě potřebných podkladů a dokumentů.
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Na začátku letošního roku nabylo právní moci stavební povolení na Cyklostezku Herálec –
Svratka. V těchto dnech připravujeme spolu se Svratkou žádost o dotaci na realizaci
cyklostezky. Po dřívější dohodě a uzavřené smlouvě o spolupráci bude za Herálec i Svratku
vystupovat, a o dotaci žádat Město Svratka. Uvidíme, zda budeme úspěšnými žadateli.
V kladném případě bychom mohli vypsat výběrové řízení na dodavatele a dílo zrealizovat.
Spolu se členy kulturní komise obce, se zástupci hasičů, Sokolů a ostatních organizací
v obci jsme stanovili termín opakovaně odkládaného setkání heráleckých rodáků. Proběhne ve
dnech 29., 30 a 31.07.2022. Můžete se těšit na bohatý program, s jehož přípravou a průběhem
nám výše uvedené organizace přislíbili pomoc. Pevně doufám, že nám už nic v setkání
nezabrání. Dejte svým příbuzným a přátelům obce vědět stanovený termín, abychom se sešli
v co největším počtu.
O víkendu proběhla tradiční masopustní obchůzka Herálcem. Masky byly velmi hezky
připravené a průvod naší obcí prošel pěkně zorganizován. Dokážu si představit, kolik práce je
za všemi přípravami. Proto děkuji všem účastníkům, organizátorům a paní Jitce Lipkové. Mým
vroucným přáním je tuto tradici v Herálci udržet.
Kromě běžné práce při údržbě chodníků, obecních komunikací a prostranství pracují
zaměstnanci obce na likvidaci následků polomu po silných poryvech větru, jež nám jenom
v lesích na Moravě shodily více než 50 stromů. Dále pracujeme na rekonstrukci dalších
obecních vnitřních prostor, které chlapi a obecní technika využívají.
Pěkný březen a hodně optimismu přeje
Váš starosta

Více fotografií naleznete na Facebook Obce Herálec.
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Usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Herálec č. 43/2-2022, konaného 09.02.2022 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 ( Ing. Bohumil Dostál přišel v 17:35 hod.) + 2 Ing. L. Odvárka a Ing.
Lukáš Teplý – online připojení
Omluven: Ing. Karel Štoll viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Bc. Marketa Pospíšilová
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Pavel Troníček, Zdeňka Gregorová
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.

2. Schválení programu
Doplněný program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 42/1-2022 ze dne 12.1.2022 a z jednání Rady
obce Herálec č. 39/1-2022 ze dne 26.1.2022.
4. Hospodaření obce
4.1. Informace o finančních prostředcích obce
4.2. Poptávka úvěru na čp. 91 - Herálec
4.2.1 Členové hodnotící komise – úvěr čp. 91 - Herálec
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Smlouva o dílo č. S 2210619 – Svět oken s.r.o.
5.2. Smlouva o výpůjčce trafostanice s odběrem elektrické energie – Domestav s.r.o.
5.3. Příkazní smlouva na výkon zadavatelské činnosti – FIC Consult s.r.o.
5.4.1 Výběrové řízení - modernizace odborné učebny a kabinetů v ZŠ Herálec – stavební úpravy
učebny a kabinetů v ZŠ – schválení členů hodnotící komise
5.4.2 Výběrové řízení - modernizace odborné učebny a kabinetů v ZŠ Herálec– vybavení učeben
a kabinetů v ZŠ– schválení členů hodnotící komise
5.5. Smlouva o spolupráci Město Svratka – výstavba ,,Cyklostezky Herálec – Svratka“
5.6. Smlouva o zřízení služebnosti – Kraj Vysočina- ,,Obec Herálec, novostavba chodníku
a opěrné zdi kolem silnice II/350“
5.7. Žádost o souhlas s pořádáním běžeckých závodů na pozemcích obce Herálec – SKI TEAM
Herálec z.s.
5.8. Žádost o připojení se k mez. kampani ,, Vlajka pro Tibet“
5.9. Žádost o odkup pozemků p.č.9/100, p. č. 1035/39 a 1035/33 v k.ú. Český Herálec.
5.10. Žádost o odkup části pozemku p.č.442/4 v k.ú. Český Herálec.
5.11. Zpráva o činnosti JSDH Herálec za rok 2021
5.12.1 Žádost o prominutí poplatku za KO a stočné za rok 2022
5.12.2 Žádost o prominutí poplatku za KO a stočné za rok 2022
5.13. Protokol z kontrolní prohlídky stavby čp. 159
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5.14. Oznámení o obnově katastrálního aparátu – Kocanda
5.15. Oznámení o obnově katastrálního aparátu – Herálec na Moravě
5.16. Dopis P
5.17. Schválení podílu V
6. Diskuse
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Dostál, Ing. Štoll)

3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 42/1-2022 ze dne 12.1.2022
a z jednání Rady obce Herálec č. 39/1-2022 ze dne 26.1.2022.
Zastupitelé vzali na vědomí.

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí informaci o finančních prostředcích obce
4.2. ZO schvaluje poptávku na pořízení úvěru na rekonstrukci domu čp. 91, podmínky
poptávky:
- max. výše úvěru 15 mil. Kč
- možnost nevyčerpání celé výše úvěru a to bez sankcí
- možnost vkládání mimořádných splátek
- čerpání: první peníze od banky 01.07.2022, poslední peníze 30.04.2023
- doba fixace úrokové sazby :10 let nebo po celou dobu úvěru
- doba splácení: 20 let
- datum předložení nabídky na úvěr: do 08.03.2022
- platnost nabídky úvěrové smlouvy min. do 18.03.2022
- podmínkou pro poptávku úvěru je domluva obecních zastupitelů, která bude tímto
zadáním schválena, že v momentě vyčerpání 10 mil. Kč se bude v tu dobu platné
Zastupitelstvo obce Herálec rozhodovat o dalším čerpání tohoto úvěru.
ZO schvaluje Členové hodnotící komise – úvěr čp. 91 – Herálec.
Členové: Ing. P. Vrábel, M. Dítě, Ing. K. Teplá, náhradník Bc. David Gregor
Hlasování: Pro: 12, proti: 1, zdrž: 1 (Chybí: Ing. Štoll)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. S 2210619 – Svět oken s.r.o.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Štoll)
5.2. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce trafostanice s odběrem elektrické energie –
Domestav s.r.o.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Štoll)
5.3. ZO schvaluje Příkazní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti – FIC Consult s.r.o. na
dodavatele realizace – ordinace zubaře v čp. 81.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Štoll)
5.4.1 ZO schvaluje Výběrové řízení - modernizace odborné učebny a kabinetů v ZŠ Herálec
– stavební úpravy učebny a kabinetů v ZŠ – schválení členů hodnotící komise: Ing.
Vráblová, P. Troníček, Zd. Gregor, náhr. M. Trávníček.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)
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5.4.2 ZO schvaluje Výběrové řízení - modernizace odborné učebny a kabinetů v ZŠ Herálec
– vybavení učeben a kabinetů v ZŠ– schválení členů hodnotící komise:
Ing. Vráblová, P. Troníček, Zd. Gregor, náhr. M. Trávníček.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)
.
5.5. ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci Město Svratka – výstavba ,,Cyklostezky Herálec
– Svratka“
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)
5.6. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti – Kraj Vysočina- ,,Obec Herálec,
novostavba chodníku a opěrné zdi kolem silnice II/350“
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)
5.7. ZO projednalo a schválilo Žádost o souhlas s pořádáním běžeckých závodů na
pozemcích obce Herálec – SKI TEAM Herálec z.s.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)
5.8. ZO schvaluje připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“ 10.3.2022
vyvěšením vlajky na budově Obecního úřadu v Herálci.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 2 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)
5.9. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 21/2022 PD, Rataje 1602, Hlinsko v Čechách,
doporučení stavební komise a řádně zveřejněného záměru od 7.1.2022 do 29.1.2022
na úřední desce, prodej pozemku p.č. 9/100 o výměře 218 m2 p.č. 1035/33 o výměře
114 m2 v k.ú. Č. Herálec za cenu ve výši 50,-- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. Dále neschvaluje prodej č. p.č. 1035/39 v k.ú. Český Herálec o
výměře 21 m2.
Hlasování: Pro: 10, proti: 1, zdrž: 1 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)
5.10. ZO bere na vědomí záměr prodeje části pozemku p.č. 442/4 v k.ú. Český Herálec,
žadatel LG, Č. Herálec 167. Starosta osloví p. G, aby si nechal zpracovat GP, při
kterém bude přítomen zástupce obce, po zpracování bude zveřejněn záměr prodeje na
ÚD obce Herálec a po zveřejnění bude předloženo znovu ZO ke schválení.
5.11. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Herálec za 1-12/2021.
5.12.1 ZO schvaluje žádost p. PT o osvobození z poplatku za KO a stočné na rok 2022.
Obecní vyhláška to nedovoluje.
Hlasování: Pro: 0, proti:10, zdrž: 2 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)
5.12.2 ZO neschvaluje žádost p. MD o osvobození z poplatku za KO a stočné na rok
2022. Obecní vyhláška to nedovoluje.
Hlasování: Pro: 0, proti:10, zdrž: 2 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)
5.13. ZO bere na vědomí Protokol z kontrolní prohlídky stavby, ke zjištění skutečného
stavu obrubníků u rodinného domu čp. 159, Český Herálec.
5.14. ZO bere na vědomí Oznámení o obnově katastrálního operátu v části k.ú. Kocanda
(zastavěná část – intravilán) obce Herálec, obnoven malým mapováním.
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5.15. ZO bere na vědomí Oznámení o obnově katastrálního operátu v části k.ú. Herálec
na Moravě (zastavěná část – intravilán) obce Herálec, obnoven malým mapováním.
5.16. ZO bere na vědomí dopis od pí. AP ohledně pozemků v k.ú. Český Herálec.
5.17. ZO schvaluje 10% spoluúčast tj. 83.011,-- Kč na projektu obnova venkovského
domu čp. 210 v Herálci – sanace svislých roubených konstrukcí a obnova krytiny
ze smrkového šindele na základě podané žádosti manželů V, čj. 122/2022.
Hlasování: Pro: 12, proti:0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. Štoll, Ing. Odvárka, Ing. Teplý)

6. Diskuse
6.1. ZO bere na vědomí meziobecní spolupráce – DSO Mikroregion Žďársko. Kulturní
komise do 11.2. odešle min. 3 otázky do kvízu.
6.2. ZO bere na vědomí žádost o dotaci na hřbitovní zeď.

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 16. 3. 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 popisné
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Z OBECNÍ KRONIKY
Vyslovíme-li jméno Vrchlický, zcela jistě si každý z nás vybaví významného
českého básníka, spisovatele a dramatika. V minulém století nesl jeho jméno
i jeden ze spolků naší obce.

V roce 1905 založen v Čes. Herálci literárně a zábavně vzdělávací
spolek „Vrchlický“, který měl pečovati o duševní povznesení zdejšího
občanstva. Postavil divadelní jeviště v sále p. Jana Gregora a založil
knihovnu i čítárnu. Obecní knihovnu, kterou doposud spravoval p. řídící
učitel Pinz, převzal spolek do své správy. Úkol svůj konal vzhledem ke
zdejším poměrům vzorně.


Hana Štollová

Magické datum
Snad jsme všichni zaznamenali únorové mediální oznámení o letošním výjimečném datu
22.2.2022 s poznámkou, že se bude opakovat za více než 400 let. A to byl impuls k tomu, aby
nemálo pozemšťanů v tento den vykonalo nějaký skutek, čin apod., pod který bude vepsán do
análů na paměť příštím generacím.
Tato skutečnost nás ,,Klub patriotů“ inspirovala či ponukla k tomu, vykonat cosi, čím bychom
mohli v tomto magickém datu pěti dvojek, vstoupit do společenství datomanů. A tak od nápadu
nebylo daleko k uskutečnění činů, jenž spočíval ve skromné vycházce z Čech na Moravu,
ovšem pouze v katastru naší obce. Skupina patriotů a přátel dne 22.2.2020 ve 22 hodin
a 22 minut vykročilo od hraničního kamene u ,,Valenova mostu“ do nočního putování obcí.
Hned po několika krocích odbočila vpravo k prvnímu přechodu hraniční řeky Svratky, čímž
vstoupila na půdu Českého Herálce. Po dvou kilometrech jsme opustili území Českého Herálce
a druhým přechodem zmíněné řeky vstoupili do katastru Moravského Herálce. Tím jsme do
magického data mohli připsat další dvojku s povzdechem, že je škoda, že nemá skupina dvacet
dva účastníků, hned by bylo dvojek víc. Ale to samozřejmě vůbec nevadilo, neboť to bylo
nahrazeno společnou dobrou náladou, doplněnou romantickým nočním klidem, do kterého nám
nebeský rozsévač zaséval drobné sněhové vločky, padající jako peří z natržené andělské peřiny,
v záři světla pouličních lamp, vypadající jako třpytivé drahokamy pohádky štěstí. V této
příjemné atmosféře jsme absolvovali další dva kilometry po Moravě až do konečné mety naší
vycházky. A v tom místě smutně prohlásili, že dalšího magického data se bohužel my už
nedočkáme.
F.H.
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LIDIČKY, HEJBEJTE SE
Tak jsme začaly cvičit.
Konečně. Po covidovém půstu
to jde ovšem ztuha. Ale jde to.
Začínáme cítit svoje svaly.
Nohy, ruce, záda, tělo začíná
šlapat jak má. Rozhlížím se po
krásné, teplé tělocvičně. Samé
ženy, žádný muž. Mohlo by nás
tady cvičit minimálně dvakrát
tolik. Ženy, muži, dohromady.
Je to zvláštní, všichni toužíme
být zdraví a tady cvičí jen deset
žen. Všichni víme, že tělo
potřebuje
nejen
zdravou
výživu, ale také pohyb.
Minimálně chůzi. Ale chůzí
neposílíme všechny svaly, paže, klouby, atd. Potřebujeme cvičit. V každém věku. Pravidelné
cvičení, zejména v kolektivu je jako lék. Přináší nám do srdce ohromnou radost, pocity
spokojenosti a štěstí. A to určitě za tu námahu stojí. Tak lidičky do toho. Rozhodněte se a hlavně
přijďte cvičit. Znám lidi, kteří ještě v 75 letech pravidelně cvičí podle aerobního plánu. Tak
proč ne Vy? Vždyť platí „ ve zdravém těle zdravý duch „ .
Cvičíme každé pondělí od 18:30 hodin v tělocvičně.
Všechny srdečně zve Eva Appeltová, Herálec
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Křesťanské okénko
Modlitba za Ukrajinu
Sestry a bratři,
věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny
vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé
situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
Vaši čeští a moravští biskupové.
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra
a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj,
nejsme jeden druhému lhostejní
a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle
Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše
viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás
od zlého. Amen.
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný
plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu
smrti naší. Amen.
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
(www.tvnoe.cz)
…Milí farníci, přátelé,
prosím, připojte se k modlitbě za Ukrajinu. Máme tam řadu přátel v Chrustu, v
Rachivu, ve Lvově a na mnoha dalších místech... ovšem celá zem je teď v kritické
situaci.
Je mi to moc líto, všechny události tohoto týdne jsou skoro neuvěřitelné...
Růženec se modlíme denně - teď za Ukrajinu. Začínáme v 19:30 a od 1.3. již ve
20:00. Modlíme se v křížové chodbě v Klášteře, ale můžete se k nám připojit doma...
P. Vladimír Vojtěch Záleský
Milada Laštovicová
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Diakonie Broumov a MO KDU ČSL v Herálci
s podporou OÚ Herálec pořádají
SBÍRKU TEXTILU A OBUVI
14. – 18. BŘEZNA 2022

Sběrné místo:
prostor pod schodištěm zdravotního střediska

Otevřeno:
dle ordinačních hodin lékařů.

Co můžete darovat:
Veškeré oděvy – dámské, pánské dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky – minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy – ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře

Co nemůžeme přijmout:
Znečištěný a vlhký textil – nelze poskytnout potřebným
Ledničky, televize, počítače – z ekologických důvodů
Nábytek – nemáme skladovací prostory
Jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán – transportem se znehodnotí
Matrace, koberce – z hygienických důvodů

DAROVANÉ VĚCI, PROSÍME, DOBŘE ZABALTE
(PEVNÝ IGELITOVÝ PYTEL, PŘEVÁZANÁ KRABICE),
ABY SE PŘI NAKLÁDÁNÍ A PŘEVOZU NEPOŠKODILY.
DĚKUJEME!!!
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
 CO UŽ PROBĚHLO
 TÉMATA NA DALŠÍ MĚSÍC
 PLÁNOVANÉ AKCE

LEDEN A ÚNOR
Ve školce nám zima utíká jako voda. Hlavními tématy byly zima a zimní sporty, ptáčci
v zimě, moje tělo a zdraví, jídlo, masopust. Jako každý měsíc nás navštívila Víla
Srdíčková se svým divadlem, také jsme měli pro zájemce screeningové vyšetření zraku
a taky nám na konci února začalo plavání.
Naučili jsme se spoustu nových věcí, básniček, písniček, které jsme vyvažovali
dováděním ve sněhu a stavěním sněhuláků. O jarních prázdninách jsme si také
uspořádali „sněhovou výzvu“, kdy jsme se chlubili se svými fotkami u našich
sněhových staveb.
Ve čtvrtek (24.2.) jsme si uspořádali karneval, do školky přišlo nespočet krásných
masek, které musely dát velkou spoustu práce! Děti celý den dováděly, tancovaly,
plnily různé úkoly a nesměla chybět i oblíbená módní přehlídka!
Jak už jsem uváděla výše, na konci února (přesně 23.2.) začali naši předškoláci jezdit
na plavání. Přeji jim, aby se jim plavecký kurz líbil, naučili se něco nového a celý život
na to s radostí vzpomínali!
CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU :






Hudební nástroje
Vesmír
Naše planeta
Naše země
Naše vesnice





Jarní focení (pro zájemce)
Plavání (každou středu v měsíci)
Divadlo Víly Srdíčkové

AKCE :

Chceme moc poděkovat Heleně Řádkové za úklid školky při absenci z důvodů nemoci
naší tety Jany. Děkujeme!
MARIE ČERNÁ - Učitelka MŠ
12

Zprávy ze školy

V měsíci lednu proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tématem letošního
ročníku je „Jak přežít zimu“. Pro úspěšné splnění soutěžního testu bylo nutné dopředu
nastudovat studijní text, seznámit se s organismy pro část poznávací a připravit se na
laboratorní práci týkající se pupenů listnatých stromů a semínek, kterými se rostliny
rozmnožují.
Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – kategorie C (8. – 9. ročníky) a kategorie D
(6. – 7. ročníky).
Na školní kolo v měsíci dubnu navazuje kolo okresní, ve kterém naši školu bude v kategorii
C reprezentovat Lucie Skryjová z osmé třídy a v kategorii D Tereza Gregorová a Kateřina
Půlpánová ze sedmé třídy. Postupující do okresního kola, pro vstup do tohoto kola, musí splnit
ještě samostatný úkol dle vlastního výběru a zpracovat jej formou samostatného tištěného cca
desetistránkového dokumentu.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou přípravu a postupujícím budeme držet palce při
řešení okresního kola olympiády.
+

Matematická olympiáda
V úterý 22. 2. 2022 bylo uzavřeno školní kolo matematické olympiády pro 6. – 9. ročník.
Žáci řešili celkem 6 zajímavých, ale i náročných úloh. Z celkem 12 odevzdaných prací byli
4 úspěšní řešitelé, kteří měli u čtyř a více příkladů správná nebo částečně správná řešení. Tito
žáci postupují do okresního kola, kde budou v průběhu 2 hodin řešit 3 příklady.

•
•
•
•

ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ:
Sebastian Sláma, 6. ročník
Jakub Ptáček, 7. ročník
Kateřina Půlpánová, 7. ročník
Barbora Slámová, 8. ročník
Mgr. Jana Burešová
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Recitační soutěž
Ve středu 23. února se konalo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela
třídní kola, jejichž úspěšní recitátoři postoupili do kola školního. Celkem se soutěže zúčastnilo
37 žáků. V soutěži zazněly známé i méně známé básně našich i zahraničních autorů.
V kategorii žáků 1. a 2. třídy se na 1. místě umístila Adéla Čejková z 1. třídy, 2. místo
obsadila Tereza Černá z 2. ročníku a třetí místo patří Lauře Bezchlebové z 1. třídy. Do
oblastního kola postupuje Tereza Černá, protože v oblastním kole žáci prvních tříd nesoutěží.
Ve druhé kategorii žáků 3. - 5. ročníku se
na 1. místě umístila Rebeka Zábranská
ze 4. ročníku,
2. místo patří Eleně Kostelecké
a 3. místo vybojovala Tereza
Čtvrtníčková, obě jsou žákyně 5. třídy.
Do oblastního kola ve Žďáře nad Sázavou
postupuje Rebeka Zábranská.
Žáci 2. stupně se soutěže zúčastnili
v daleko menším počtu, proto soutěžili
všichni v jedné kategorii. Na 1. místě se
umístila Lucie Dítětová ze 7. ročníku,
2. místo získala Kateřina Kašíková
z 9. třídy a 3. místo obsadila Eliška
Svobodová ze 7. ročníku. Do oblastního
kola postupuje Lucie Dítětová i Kateřina Kašíková, každá bude v oblastním kole soutěžit v jiné
věkové kategorii.
Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži, za krásné básničky a příjemně strávené chvíle
s poezií. Vítězům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v oblastním kole.
Mgr. Blanka Junková

Čtvrťáci v projektu „Čtení pomáhá“
V letošním roce jsme se společně
s našimi čtvrťáky zapojili do projektu „Čtení
pomáhá“. Každý rok je díky této aktivitě
věnováno 10 milionů korun na dobročinné
účely. O tom, kdo peníze získá, rozhodují
samotné děti. Každý školák, který se do
projektu zapojí, získá po přečtení knihy
a správném zodpovězení kvízu 50 korun,
které potom podle svého uvážení věnuje na
jeden z charitativních projektů z nabídky.
Knihy jsou rozděleny podle kategorií čtenářů
a k dispozici je vždy minimálně 120 knih.
Knihy vybírá odborná porota v čele se
Zdeňkem Svěrákem a nabídka je neustále
rozšiřována. Partnery projektu jsou Česká
televize, Frekvence 1 a Evropa 2.
Ve 4. třídě se zapojilo všech 21 dětí, které
pravidelně a rády čtou a do dnešního dne
přispěly společně částkou 3 050 Kč. Mezi
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nejlepší čtenáře patří Rebeka Zábranská, která už svojí četbou podpořila dobročinné projekty
částkou 1500 Kč.
Hlavním cílem projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým a podpořit
čtenářskou gramotnost u školních dětí.
Mgr. Romana Štollová

Lyžařský kurz Hluboká
Před jarními prázdninami
čekal na žáky 7. – 9. třídy
lyžařský kurz na sjezdovce v obci
Hluboká u Trhové Kamenice.
Lyžařského kurzu se zúčastnilo
40 žáků. Žáci byli vedeni
Mgr. Vojtěchem Uchytilem,
Mgr.
Simonou
Brudovskou
a dalšími třemi instruktory
z lyžařské školy v Hluboké,
kterým patří velký dík za jejich
profesionalitu
a
vřelé
vystupování. Během kurzu se
někteří z žáků naučili lyžovat,
další zdokonalili své lyžařské
dovednosti.
Všichni si lyžařský kurz užili a jistě se těší na své další zážitky na lyžích.
Žáky 7. -9. tříd měl také čekat kurz běžeckého lyžování, který se bohužel nesjpíše, kvůli
špatným sněhovým podmínkám, neuskuteční.
Mgr. Vojtěch Uchytil
Všechny aktuální informace pravidelně uveřejňujeme na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz, nebo ve školním systému Edookit.

SPORT
Přípravu na jarní boje jsme zahájili druhý lednový týden. Volné trenérské křeslo se nám
podařilo obsadit velice dobře, na lavičku se vrací ostřílený kouč Jiří Skála st. V hráčském kádru
ke změnám nedošlo, posílením jistě bude návrat Milana Boháče a Jiřího Skály ml., kteří se
vracejí po vleklém zranění. Naopak těžké zranění kolene vyřadilo na celé jaro Jakuba Slováčka,
přejeme mu mnoho sil při zdlouhavé rekonvalescenci.
Tréninky probíhají dvakrát týdně v tělocvičně, o víkendu hráči polykají kilometry v okolí
Herálce. Odehráli jsme přípravné utkání s Lokomotivou Hradec Králové, účastníkem A-třídy
na Pardubicku. O možnosti sehrání zápasu jsme se dozvěděli v týdnu před jeho konáním, proto
někteří členové týmu již nemohli narychlo zrušit své plány, přesto jsme v poslepované sestavě
dokázali vyhrát 2:1, když se prosadil Skála ml. Utkání splnilo účel si po delší době zahrát na
velkém hřišti a pomalu zase začít nabírat herní praxi. V termínu jarních prázdnin jsme
absolvovali třídenní soustředění v Daňkovicích a trenér Skála mohl být s velkou účastí hráčů
spokojen. Zaměřili jsme se především na nabírání fyzické kondice, v sobotu jsme měli odehrát
další utkání proti Rohovládové Bělé působící v krajském přeboru, bohužel soupeř musel zápas
z důvodu početné marodky těsně před jeho zahájením zrušit. Vyrazili jsme tak alespoň na
umělou trávu do Domanína, kde jsme si zahráli v rámci tréninku proti sobě.
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Zda sehrajeme ještě nějaké utkání před ostrým startem, je teprve ve fázi jednání. Nazvání
začátku odvetné části fotbalového ročníku ostrým startem je opravdu na místě, poslední víkend
v březnu totiž přivítáme lídra z Rapotic, který se netají postupovými ambicemi. Rozpis utkání
je přílohou Zpravodaje. Věříme, že po dvou letech se dočkáme fotbalového jara a společně
s Vaší podporou budeme stoupat tabulkou vzhůru!

Výkonný výbor TJ Sokol Herálec srdečně zve všechny své členy
na

VALNOU HROMADU
konanou v sobotu 19.3.2022 od 14:00 v půdní vestavbě kabin
Program:
1) Zahájení VH
2) Volba komisí
3) Zpráva o činnosti TJ a působení fotbalových týmů
4) Zpráva kontrolní a revizní komise
5) Volba kandidátů do výboru TJ
6) Občerstvení a diskuze
7) Vyhlášení výsledků voleb do VV
8) Usnesení
9) Závěr
Předseda TJ Sokol Herálec
Stanislav Suchý
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Společenská kronika
V měsíci březnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
9.3. Bohumila Hůlková, Herálec 291, 80 let
14.3. Hana Bártová, Český Herálec 30, 75 let
15.3. Jiří Bodlák, Herálec 463, 60 let
16.3. Odvárková Marie, Herálec 273, 92 let
17.3. František Myška, Český Herálec 350, 70 let
17.3. Hana Bártová, Český Herálec 116, 55 let
18.3. Josef Zháňal, Český Herálec 84, 81 let
18.3. Bohuslav Major, Český Herálec 68, 65 let
22.3. Jaromír Gregor, Český Herálec 442, 70 let
23.3. Milan Vais, Český Herálec 504, 65 let
23.3. Olga Odvárková, Český Herálec 426, 60 let
23.3. Milan Zástěra, Herálec 250, 55 let
25.3. Bohumila Vystrčilová, Český Herálec 116, 88 let
29.3. Jaroslav Odvárka, Herálec 304, 80 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Inzerce
Prodám skútr Tentoya 125 – retro. Výborný stav, najeto 1300 km. Nová TK. Cena dohodou.
Tf: 721 624 046
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
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