Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané.
„Jaro má sedmero druhů počasí, v dubnu však žádné neschází“. Tato stará pranostika říká o
nadcházejícím měsíci vše. Počasí by mělo být aprílové se všemi svými vrtochy. Já si ale toužebně
přeji, aby pršelo a pršelo a pršelo. Je obrovské sucho, srážkové úhrny za první tři měsíce letošního
roku jsou třetinové oproti dlouhodobým průměrům. Vláhu potřebují ozimé plodiny, jařiny a lesy,
aby měly sílu na další boj s kůrovcem. V obecním lese zpracovávají zaměstnanci obce polom, kde
pod vyvrácenými stromy vidíme úplně vysušené podloží, které nevěstí pro budoucnost porostů nic
dobrého. Ale uvidíme, třeba se mé přání splní a v dubnu spadne vody dost.
V minulém roce byla uskutečněna obnova územního operátu v Českém Herálci. Letos bude
probíhat Obnova katastrálního operátu novým mapováním v katastrech Herálec na Moravě a
Kocanda. Bude zahájena zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějších obvodů budov v období
od 11.4. do 31.12.2022. Ke zjišťování průběhu hranic budete zváni Katastrálním úřadem
v dostatečném předstihu. U každého měření bude přítomen jmenovaný zástupce obce. Ke
složitějším případům bude zvána moje osoba, stejně jako minulý rok na Čechách.
V březnu jsme zrealizovali a dokončili výběrová řízení na: ,,Stavební úpravy a Dodání vybavení
učebny chemie a fyziky v Základní škole Herálec“. V současné době čekáme na navrácení
podepsaných smluv o dílo a budeme moci předat staveniště vysoutěženým firmám k realizaci.
Třetím výběrovým řízením proběhlém v březnu, které se v současných dnech vyhodnocuje je na
dodavatele stavebních prací na realizaci: ,,Vestavby zubní ordinace do objektu č.p.81“. Po jeho
ukončení bude znám dodavatel, se kterým obec podepíše smlouvu o dílo a také výsledná cena
díla.
Zkuste se projít navečer naší obcí a kouknout se třeba od školy dolů. Nerozumím důvodům, proč
se z komínů valí tu hrozný čmoud, tu oblaka dýmu, tu nenápadný, ale o to smradlavější kouř.
Nevím, čím to je, jestli končící topnou sezonou a nedostatkem kvalitních pevných paliv ve vašich
sklepích, potřebou spálit odpad (který můžete odevzdat ve sběrném dvoře, nebo do nádob k tomu
určených), nebo jenom špatným zacházením s kotli. Výsledkem je ale špatné ovzduší, které všichni
dýcháme. Někdy je obtížné i vyvětrat. Nebudu vám, kteří ostatním takto činíte, promlouvat do
duše, protože by vás to mělo napadnout samotné. Je jen veliká škoda si takhle kazit životní
prostředí.
V noci z neděle na pondělí propukl požár v jednom z rodinných domů v Herálci. Sjely se celkem
tři sbory dobrovolných hasičů a profíci ze Žďáru. Byl jsem přítomen jeho likvidaci od nahlášení,
až téměř po odjezd zasahujících sborů. Prvními byli na místě členové herálecké jednotky. Smekám
nad jejich erudicí, s jakou si s nebezpečnou situací poradili. Vidím, že všechny prostředky na
vybavení zásahové jednotky jsou vynaloženy účelně, když s ním pracují proškolení
profesionálové, jakými zasahující dobrovolní hasiči bezesporu jsou.
Rodině požárem zasažené přeji hodně síly k vyrovnání se s těžkou situací a k odstranění
způsobených škod.
V minulém zpravodaji jsem zmínil začínající válku na Ukrajině. Vidíme, co se na území
svrchovaného samostatného státu může i v dvacátém prvním století odehrávat. Je to smutné,
šokující a nepochopitelné. Ke sbírce potravin, hygienických potřeb a dalšího potřebného materiálu,
jež vznikla trochu živelně, se připojil i obecní úřad a za tři dny se podařilo shromáždit materiál za
celkem cca 70 tisíc korun. Bylo úžasné sledovat, jak jste se semkli a vyjádřili tak svůj postoj ke
vzniklé situaci, děkuji. Děkuji i pánům M. Horákovi, P. Koskovi a paní B. Střížové jako hlavním
iniciátorům a organizátorům sbírky i za to, že se postarali o převezení materiálu do Bohumína,
odkud jel přímo na Polsko-Ukrajinské hranice.
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Zastupitelé obce rozhodli o pomoci
válečným uprchlíkům nabídkou
ubytování v pěti bytečcích v budově
DPS. Ty jsme zprovoznili, vybavili
nejnutnějším nábytkem, peřinami a
ložním prádlem a nabídli k užívání
Kacpu – krajskému asistenčnímu
centru pomoci Ukrajině. Celkem
můžeme v DPS ubytovat 15 – 20 lidí
dle jejich aktuálních potřeb. Budeme
čekat, koho nám organizující k
ubytování
pošlou.
To
však
neznamená, že nemůžeme ubytovací
kapacitu zaplnit sami. Kdybyste
věděli o konkrétních osobách
potřebujících pomoc s bydlením,
dejte vědět. S vedením ZŠ jsme domluvení na organizaci výuky pro Ukrajinské děti (probíhá již
pro děti ubytované na Cikháji). Děkuji vedení firmy Anita Moravia, konkrétně paní ředitelce za
aktivní přístup a nabídku pomoci případným ubytovaným v naší obci i všem, kteří podporují
válečné uprchlíky a nabízejí ubytování u sebe doma.
Přeji vám všem krásné prožití Velikonočních svátků a příchodu jara potvrzeném pálením
čarodějnic.
Váš starosta.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 44/3-2022, konaného 16.03.2022 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: 15 ( v 17:11 hod.přišli Miroslav Dítě, Ing. Lukáš Teplý, v 17:27 hod přišel
Ing. Bohumil Dostál)
Omluven: 0
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: Jakub Bezchleba, Pavel Teplý
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.

2. Schválení doplněného programu
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 43/2-2022 ze dne 9.2.2022 a z jednání Rady
obce Herálec č. 40/2-2022 ze dne 23.2.2022.
4. Hospodaření obce
4.1. Daňová výtěžnost (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 1/2022
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4.3. Inventarizační zpráva za rok 2021
4.4. Výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru - na rekonstrukci domu čp.91 v obci
Herálec
4.5. Zpráva z jednání Kontrolního výboru z 21.2.2022
4.6. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Herálec na rok 2022
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Smlouva o poskytnutí dotace – Kraj Vysočina
5.2. Doplnění žádosti č.j. 364/2021 o odkup pozemků v k.ú. Český Herálec o vypracovaný
geometrický plán
5.3. Schválení členů hodnotící komise na akci „Vestavba zubní ordinace do objektu č.p. 81“,
termín výběrového řízení je 25.3.2022 v 10:00 hod.
5.4. Vyúčtování finančního příspěvku za rok 2021 – Sokol Herálec
5.5. Smlouva o dílo 2/2022 s Ing. Pohankou – Obec Herálec - lokalita Chaloupky – inženýrské
sítě a komunikace pro 30 RD
5.6. Smlouva o dílo 3/2022 s Ing. Pohankou – Obec Herálec – lokalita Chaloupky – kanalizační
přivaděč
5.7. Smlouva o dílo 4/2022 s Ing. Pohankou – Obec Herálec – lokalita Chaloupky –
rekonstrukce kanalizace
5.8. Smlouva o dílo 5/2022 s Ing. Pohankou – Obec Herálec – lokalita Chaloupky – statické
zjištění RD čp. 147 (při provádění kanalizace v těsné blízkosti)
5.9. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č.9 v čp. 149.
5.10. Cenová nabídka na přepracování technologie výstavby obecních garáží
5.11. Smlouva o dílo s fi. TSM design s.r.o.
5.12. Výroční zpráva za rok 2021 Havlíčkův kraj o.p.s.
5.13. Žádost o příspěvek Domov seniorů Drachtinka
5.14. Kupní smlouva s fi. Veto CAC s.r.o.
6. Informace starosty
6.1. Informace ve věci DMC Brno, zjištěných JUDr. M.Jirmanem
6.2. Zdražení palivového dřeva
6.3. Ubytování válečných utečenců v čp. 149
7. Diskuse
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: Ing. B. Dostál, Ing. L. Teplý, M. Dítě)

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí daňovou výtěžnost Obce Herálec do 28.2.2022.
4.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č 1/2022 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 ( Chybí: Ing. B. Dostál)
4.3. ZO schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021 včetně 3 příloh.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 ( Chybí: Ing. B. Dostál)
4.4. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru - na rekonstrukci domu
čp. 91 v obci Herálec. Smlouva bude uzavřena s bankou ČSOB na základě výběrového řízení
s fixací na 10 let. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 2
4.5. ZO bere na vědomí Zprávu z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Herálec
č.37/2022 konaného dne 21.2.2022.
4.6. ZO bere na vědomí Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Herálec na rok
2022.
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5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace IDZZ0272.0057 – Kraj Vysočina
na DPS v celkové výši 230 tis. Kč, která byla starostou z důvodu nebezpečí z prodlení
podepsána 8.3.2022.
5.2. ZO schvaluje na základě řádně zveřejněných dispozic od 28.2. do 15.3.2022 prodej
pozemku p.č. 445/6 o výměře 23 m2, p.č. 556/95 o výměře 155 m2, p.č. 556/65 o výměře 59
m2 a pč. 556/63 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Český Herálec. Kupující p. IK, H č.p.603 za cenu
50 Kč/m2. Celkem 256 m2 za celkovou cenu 12.800 Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro: 13, proti: 2, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje hodnotící komisi na dodavatele realizace ordinace zubaře v čp. 81.
Výběrové řízení se uskuteční v pátek 25.3.2022 v 10:00 hod. v kanceláři starosty na OÚ
Herálec.
členové: starosta – Z. Gregor, H. Štollová, Ing. K. Teplá, náhradník: Bc. M. Pospíšilová
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
5.4. ZO bere na vědomí Vyúčtování finančního příspěvku za rok 2021 – Sokol Herálec
a zprávu o činnosti za rok 2021.
5.5. ZO schvaluje Smlouva o dílo 2/2022 s Ing. Pohankou – Obec Herálec – lokalita Chaloupky
– inženýrské sítě a komunikace pro 30 RD.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
5.6. ZO schvaluje Smlouva o dílo 3/2022 s Ing. Pohankou – Obec Herálec – lokalita Chaloupky
– kanalizační přivaděč.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje Smlouva o dílo 4/2022 s Ing. Pohankou – Obec Herálec – lokalita Chaloupky
– rekonstrukce kanalizace.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
5.8. ZO schvaluje Smlouva o dílo 5/2022 s Ing. Pohankou – Obec Herálec – lokalita Chaloupky
– statické zjištění RD čp. 147 (při provádění kanalizace v těsné blízkosti).
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrž: 0
5.8.1. ZO schvaluje změnu zadání rozmístění RD v lokalitě Chaloupky (2 řadovky o 6 bytových
jednotkách), a to z důvodu zajištění finančně dostupnějšího bydlení pro rodiny, které mají o
výstavbu RD v Herálci zájem.
Hlasování: Pro: 6, proti: 7, zdrž: 2 Usnesení 5.8.1. nebylo schváleno.
5.9. ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.9 v čp. 149 na jeden rok do
30.4.2023. Žadatelka p. JM, Č. Herálec čp. 80.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 1 (Chybí. Ing. K. Štoll)
5.10. ZO schvaluje Cenovou nabídku na přepracování technologie výstavby obecních garáží a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 9, proti: 1, zdrž: 3 (Chybí. Ing. K. Štoll, Bc. D. Gregor)
5.11. ZO schvaluje Smlouvu o dílo s fi. TSM design s.r.o. na stavební úpravy učebny a
kabinetů chemie a fyziky v ZŠ Herálec ve výši 832.475 bez DPH (1.007.294,75 Kč s DPH) a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí. Ing. K. Štoll, Bc. D. Gregor)
5.12. ZO schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 Havlíčkův kraj o.p.s., Zprávu nezávislého
auditora za rok 2021 (včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní závěrky), Zprávu
o kontrolní činnosti dozorčí rady).
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí. Ing. K. Štoll, Bc. D. Gregor)
5.13. ZO schvaluje žádost o příspěvek na provoz v roce 2022, žadatel: Domov seniorů
Drachtinka ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí. Ing. K. Štoll)
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5.14. ZO schvaluje Kupní smlouvu s fi. Veto CAC s.r.o. na dodání vybavení odborné učebny
fyziky a chemie, kabinetů fyziky a chemie a venkovního prostoru pro výuku přírodopisu v ZŠ
Herálec ve výši 997.150 K bez DPH (1.206.551,50 Kč s DPH) a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí. Ing. K. Štoll)

6. Diskuse
6.1. ZO bere na vědomí komunikaci s JUDr. M. Jirmanem ve věci DMC Brno.
6.2. ZO schvaluje změnu ceny palivového dřeva za 1 prm v metrových délkách včetně
dopravy v rámci katastru Herálec palivového dřeva od 16.3.2022 na cenu 900 Kč včetně 15%
DPH.
6.3. ZO schvaluje podmínky ubytování válečných utečenců v čp. 149 na základě dotazu
ředitele HZS Kraje Vysočina Jiřího Němce.
• ubytování na 1 rok s možností prodloužení
• ubytování po dobu 2 měsíců od schválení zdarma (do 16.5.2022)
• po 2 měsících bude Obec Herálec požadovat kompenzace od státu dle aktuálních
podmínek.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí. Ing. K. Štoll)
6.4. ZO bere na vědomí - Vytápění ZŠ - Exkurse do Mikolajic – plánované setkání s Ing.
Maščuch, dne 23.3.2022 v 16 hodin v budově ŽŠ.
6.6.1. ZO pověřuje starostu podpisem rámcové smlouvy s O2.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí. Ing. K. Štoll)
6.6.2. ZO schvaluje navýšení odměny pí. T. za zpracování knihy Herálečtí malíři a řezbáři
z původních 60.000 Kč na 120.000 Kč, z důvodu velké pracnosti a rozšíření rozsahu knihy
z původních 7 autorů na 32 autorů. Cena zahrnuje (zpracování textu, grafiky a korektury).
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí. Ing. K. Štoll)

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 13. 4. 2022
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

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
Splatnost poplatku je nejpozději 31.5.2022.
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POZVÁNKA - ČISTÁ VYSOČINA
Kulturní komise srdečně zve všechny milovníky pořádku na úklid veřejného prostranství v okolí
naší obce.
Termín: 23. 4. 2022 (sobota)
Sraz dobrovolníků ve 13:00 u nákupního střediska, doporučujeme vzít si s sebou pracovní
rukavice.
Za zapojení do akce předem děkujeme.
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OD DUBNA ZMĚNA VE VÝVOZU ODPADU A BIOODPADU
Pravidelný svoz Bioodpadu bude od 14.4.2022 a následně každý týden.
Letní svoz komunálního odpadu 31.3., 7.4. a pak až 21.4.2022 a následně každých 14 dní.

Zájezd na výstavu jarní Flora Olomouc
Zahrádkáři z Herálce připravují na 23.4.2022 zájezd na výstavu jarní Flora Olomouc. Zájemci se
mohou hlásit na tel. č. 604 390 478 p. Myška, nebo na tel. č. 739 108 852 Havlík Jaromír.
Výstava je prodejní, výpěstky rostlin, květin a stromků lze zakoupit.
Občerstvení na výstavišti je perfektní.

Křesťanské okénko
Velikonoce
Velikonoce jsou svátkem trpícího a vzkříšeného Krista.
Velikonoce jsou svátkem našeho křtu, skrze který jsme přijali spásu.
Velikonoce jsou svátkem naší spásy:
svátkem našeho vytržení z nebezpečí života
svátkem naší ochrany
svátkem našeho osvobození
svátkem našeho vykoupení
svátkem našeho vyléčení
svátkem našeho vítězství
svátkem našeho života v plnosti
svátkem našeho pokoje a míru.
Toto všechno jsou totiž biblické významy slova

spása.
Abychom nepozbyli odvahy a nestali se cyniky,
září nám do všedního dne světlo Velikonoc:
Ukřižovaný žije, a všichni ti, kteří trpí, budou žít.
(Johannes B. Brantschen)
(zdroj www.pastorace.cz)
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Zprávy ze školy
MĚSÍC BŘEZEN
Divadelní představení Ronja, dcera loupežníka
Po dlouhé době jsme v úterý 22. března mohli se
žáky opět navštívit divadelní představení. V divadle
ve Žďáře nad Sázavou hostovalo brněnské divadlo
Radost s inscenací textu Astrid Lingrenové Ronja,
dcera loupežníka. Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli
napínavý
příběh
dvou
znepřátelených
loupežnických rodů. Ten je obdobou tématu Romea
a Julie pro děti, ale příběh dvojice zamilovaných
zde má, na rozdíl od shakespearovského dramatu,
šťastný konec.
A co o divadelním představení napsali sami žáci?
Divadlo Ronja, dcera loupežníka bylo moc hezky
propracované např. kulisy, kostýmy i sehraný děj.
Divadlo bylo zajímavé. Musíte použít hodně
fantazie, třeba propast byly dva rozdělené stoly.
Líbily se mi i ostatní efekty, ale nelíbila se mi
ozvěna. Líbilo se mi, jak zpívali hezké písničky.
Představení bylo velmi pěkné a moc se mi líbilo
spolu s efekty. Líbilo se mi všechno a nic jim
nemohu vytknout.
Všechno se mi líbilo a těším se, až zase pojedeme
do divadla.
Divadelní představení se žákům líbilo a věřím, že
mnozí z nich si knihu Astrid Lingrenové přečtou.
Mgr. Blanka Junková

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
V březnu proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili
vítězové školních kol.
V kategorii 6. tříd nás reprezentovali Sebastian Sláma a Martin Ruprecht.
Martin skončil na krásném 13. místě, Sebastian na 15. místě ze 42 žáků.
V kategorii 7. tříd nás reprezentovali Tomáš Netolický, Jakub Ptáček a Šimon Adámek.
V této kategorii bylo celkem 44 soutěžících.
Jakub skončil na 25. místě. Tomáš skončil na krásném 11. místě a Šimonovi se dokonce podařilo
umístit na 7. příčce a díky velkému počtu bodů se kvalifikovat do krajského kola Zeměpisné
olympiády!
Ve spojené kategorii 8. a 9. tříd soutěžilo celkem 49 žáků. Naši školu reprezentoval Filip Švoma
z 8. třídy, který skončil na 36. místě a dvě žákyně 9. třídy Veronika Laštovicová a Eliška
Ptazseková. Verča se umístila na krásném 15. místě a Eliška dokonce ještě o 2 místa lépe, tedy na
místě 13.
Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Mgr. Vojtěch Uchytil
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MATEMATICKÝ
KLOKAN
2022
V pátek 18. března 2022 se všichni žáci, kteří
byli přítomni ve škole, zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže KLOKAN v kategoriích Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída),
Benjamin (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída).
V kategorii Cvrček soutěžící řešili 18 testových úloh, v ostatních kategoriích 24 testových úloh
v omezeném čase 60 minut, přičemž u každé úlohy vybírali vždy jednu z pěti nabízených
možností řešení. Při výpočtech nebylo dovoleno používat kalkulačku, ani tabulky, nebo jinou
literaturu.
Úlohy Matematického klokana jsou rozděleny do třech skupin podle obtížnosti: za každou
správnou odpověď žáci mohli získat buď 3 body, 4 body nebo 5 bodů. Za špatnou odpověď se jim
vždy 1 bod odpočítal, naopak nevyřešená úloha žáky o bod nepřipravila. Aby soutěžící
nedosahovali záporných výsledků, dostali bonus 24 bodů. V kategorii Cvrček 18 bodů. Maximální
počet získaných bodů v soutěži byl 120, v kategorii Cvrček 90.
Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích:
 CVRČEK:
Anna Ptaszeková (2. roč.) – 69 bodů
Vo Trong Lap (3. roč.) – 67 bodů
Laura Odvárková (2. roč.) – 55 bodů
 KLOKÁNEK: Ladislav Laštovica (4. roč.) – 92 bodů
Helena Babáková (4. roč.) – 75 bodů
Tereza Čtvrtníčková (5. roč.) – 75 bodů
Sofie Ruprechtová (4. roč.) – 71 bodů
 BENJAMIN: Tereza Gregorová (7. roč.) – 74 bodů
Jan Kašík (7. roč.) – 74 bodů
Kateřina Půlpánová (7. roč.) – 70 bodů
Martin Ruprecht (6. roč.) – 69 bodů
 KADET:

Veronika Laštovicová (9. roč.) – 69 bodů
Eliška Ptaszeková (9. roč.) – 61 bodů
Filip Švoma (8. roč.) – 58 bodů

Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za snahu a přístup k zodpovědnému řešení úloh
Matematického klokana.
Mgr. Jana Burešová
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Ukázková hodina pro rodiče prvňáčků
V úterý 22. března jsme k nám, do první třídy, pozvali rodiče, aby se mohli podívat, jak velký
pokrok jejich děti udělaly od 1. září.
Přivítali jsme se krátkou básničkou, a pak jsme se hned pustili do práce. Čtení ve Slabikáři jsme
zvládli hravě, stejně tak počítání do 15. Maminkám a tatínkům jsme také ukázali, jak krásně umíme
psát.
Na konci hodiny nám zbyl čas ještě na
matematické bingo a také se nám podařilo
pochytat pár much se správným výsledkem.
Doufáme, že se u nás všem hostům líbilo.

Mgr. Petra Strejčková
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Oblastní kolo recitační soutěže ve Žďáře nad
Sázavou
Ve čtvrtek 24. března se ve Žďáře nad Sázavou konalo
oblastní kolo recitační soutěže.
V první kategorii naši školu reprezentovala Tereza Černá
z 2. ročníku s textem Jiřího Žáčka Romance o Josefu
Ladovi. Umístila se mezi třemi nejlepšími a postupuje do
okresního kola.
V silné konkurenci třetí kategorie žáků 6. a 7. tříd
soutěžily Lucie Dítětová a Eliška Svobodová. Jejich
výkon sice na postup do okresního kola nestačil, přesto
jim děkujeme za reprezentaci naší školy.
Tereze Černé gratulujeme a přejeme jí mnoho úspěchů
v okresním kole.
Mgr. Blanka Junková

Základní škola a Mateřská škola Herálec
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ve středu 20. dubna 2022
od 13:30 do 15:30
v třídách základní školy

Bližší informace k zápisu naleznete na webových
stránkách školy www.zsheralec.cz
Mgr. Pavla Dlouhá
Všechny aktuální informace pravidelně uveřejňujeme na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz,
nebo ve školním systému Edookit.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
 CO UŽ PROBĚHLO
 TÉMATA NA DALŠÍ MĚSÍC
 PLÁNOVANÉ AKCE

BŘEZEN
Konečně k nám do školky pomaloučkuvklouzl jarní nádech. Děti po dlouhé době
navštívily některá zvířátka v okolí (ovečky a koně) a taky se mohly podívat na
novorozená jehňátka
Předškoláčci se konečně dočkali a začali jezdit na kurzy plavání. Měla jsem
možnost jet s nimi na teprvetřetí plavecký kurz a nebudupřehánět, když napíšu, že
děti plavaly jako štiky! Ani paní plavčicejenemohla vynachválit! Snad sebudoui
nadálezdokonalovat a na konci plaveckého kurzuuž třeba zvládnout plavat i bez
rukávků.
V březnu jsmeměli samá zajímavá témata. Nejprvejsmesevyřádili s hudebními
nástroji, zkoušeli jsme si zahrát na housle, harmoniku, kytaru, klavír, flétnu a
spoustudalších, poslouchali jsmerůzné hudební žánry a také jsmezhlédli ukázku
z baletua muzikálu. Pak už jsmesenechali raketouvystřelit až do středuvesmíru!
Kolem sluneční soustavy, hvězd a asteroidů až zpátky na naši planetu Zemi, kde
žijemenejenmy, alei spousta jiných lidských ras, zemí, zvyků. V srdci naší planety
jsme objevili naši milovanou zemi, naši Českou republiku a společně jsme
objevovali její krásy.
Poslední týden jsme se podívali přímo do naší obce, a učili jsme se v obci
zorientovat podledůležitých budov.
CO NÁS ČEKÁ V DUBNU :
 Přišlo jaro do vsi
 Pomáháme přírodě
 Živly- voda, oheň, země, vzduch
 Velikonoce
AKCE :




Plavání (každou středu v měsíci)
Divadlo Víly Srdíčkové
Spolupráce se „Zahrádkáři“- velikonoční výzdoba v obci
MARIE ČERNÁ
Učitelka MŠ
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Jsme aktivní.
Tak už začalo jaro, ale my stále ještě cvičíme. Do konce dubna. Naše tělesná kondice se každým
cvičením opravdu zlepšuje. Cvičíme s gumami, činkami, a také se švihadlem. Posilujeme a
tvarujeme paže, ramena, břicho, hýždě, nohy - prostě makáme na sobě. Brousíme, co se dá. Cítíme
na sobě tu koordinaci vlastních pohybů. Ruce cvičí s činkami a současně nohy s gumičkami,
břicho se vtahuje dovnitř, stahujeme hýždě a rty se usmívají. Neuvěřitelné, co všechno zvládneme
najednou. Máme to rády. A po cvičení smích, radost, veselí a štěbetání.
Přes léto si asi dáme pauzu, budeme pracovat na zahrádkách, jezdit na kole a věnovat se letním
aktivitám. Jsme přece aktivní ženy. A na podzim zase hurá do tělocvičny. Z náčiní si přidáme stepy
pro cardio cvičení a balanční malé míče. Velké už máme každá doma. Sport je prostě fajn.

Šťastný úsměv při odchodu ze cvičení.

Eva Appeltová, Herálec

TJ SOKOL
Muži
Vzhledem k odehrání prvního mistrovského utkání až po uzávěrce Zpravodaje přinášíme informace
pouze z posledních dvou přátelských utkání. Tradiční reportáže budou součástí dalšího vydání.
Ve druhém přípravném zápase jsme nastoupili na UMT v Chotěboři proti domácímu A - týmu, který
se pohybuje ve spodních příčkách krajského přeboru. O možnosti střetnutí jsme se dozvěděli až ve
čtvrtek, byli jsme tak rádi, že se nám podařilo i přes množství omluvenek k přátelskému zápasu
nastoupit. Absence se týkaly hráčů patřících stabilně do základní jedenáctky, což bylo na obrazu
hry znát. Domácí diktovali tempo zápasu a bylo vidět, že si s míčem na umělé trávě, kde absolvují
přes zimu drtivou většinu tréninků, pochopitelně rozumí více. I tak jsme je ale do vyloženějších
šancí nepustili, když už se tak stalo, dvakrát vytáhl výborný zákrok Žejdlík. Inkasovali jsme až po
přísně nařízené penaltě, po rohovém kopu lovil náš brankář míč ze sítě do poločasu ještě jednou.
Druhá půle nabídla totožný obrázek, Chotěboř navíc prostřídala, takže pro nás se stalo utkání
především dobrým kondičním tréninkem. Že ale i my umíme střílet branky, předvedl pohotovým
zakončením Boháč a ve svém prvním představení po dlouhé pauze opět skóroval. Velkou kaňkou
na nedělním slunném odpoledni bylo zranění právě Boháče, který po souboji upadl tak nešťastně,
že si zlomil ruku a v prvním zápase se bohužel budeme muset obejít bez něj. S blížícím se koncem
nám už viditelně ubývaly síly, Chotěboř se prosadila ještě třikrát, po konečném hvizdu tak na tabuli
svítil výsledek 5:1!
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Třetí utkání posloužilo jako generálka na soutěž a soupeřem nám byla na špici krajského přeboru
hrající Vrchovina B. Do utkání jsme nešli kompletní, ale už s širším výběrem možností obsazení
jednotlivých postů. Vrchovinští mladíci jasně ukazovali, proč atakují nejvyšší příčky mezi krajskou
elitou. Rychlé a přesné kombinace spolu se stále aktivním pohybem ve vysokém tempu nám
zpočátku dělaly problém, časem jsme se ale dokázali přizpůsobit. Dá se říci, že jsme inkasovali po
vlastních chybách, v poločase jsme prohrávali 1:2, když se prosadil Zlesák, pod jeden gól soupeře
se vlastencem podepsal Černý. Ve druhé půli jsme si však dokázali, že si můžeme zahrát fotbal i
s takovýmto soupeřem a místy jsme měli dokonce převahu. Litovat jsme mohli několika
nevyužitých příležitostí, zejména neproměněné penalty Holešem. Druhou branku za naše barvy
vstřelil Uchytil, Vrchovina dokázala překonat Žejdlíka také ještě jednou, trefě předcházel viditelný
ofsajd. S rezervou třetiligového A-týmu jsme tak po velice dobrém výkonu prohráli 2:3!
Valná hromada TJ Sokol Herálec
V sobotu 19.3. se uskutečnila v půdní vestavbě kabin výroční valná hromada. Po dvou letech
zasažených covidem jsme byli potěšeni hojnou účastí. Byly předneseny zprávy o činnosti Sokolu i
jednotlivých fotbalových mužstev, prostor dostaly i dotazy a připomínky. Součástí byla volba
nového výkonného výboru, z celkem 14ti kandidátů bylo hlasováním vybráno 9 členů, kteří si poté
zvolili svého předsedu a místopředsedu. Ustanovující schůze výkonného výboru se však konala
rovněž až po uzávěrce tohoto vydání, informace o konečném složení tedy bude součástí příštího
čísla.

Společenská kronika
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
3.4. Josef Černý, Český Herálec 435, 70 let
4.4. Zdeňka Skryjová, Český Herálec 437, 70 let
8.4. Libuše Filipiová, Kocanda 315, 84 let
10.4. Irena Marková, Herálec 257, 65 let
11.4. Hana Pohorská, Český Herálec 405, 75 let
12.4. Jaroslav Štol, Český Herálec 143, 87 let
15.4. Rudolf Dítě, Kocanda 377, 80 let
16.4. Marie Majorová, Český Herálec 68, 88 let
16.4. Marta Tůmová, Český Herálec 154, 70 let
19.4. Ivo Žák, Brušovec 343, 70 let
19.4. Vlastimil Sadílek, Český Herálec 427, 65 let
20.4. Marie Slezáková, Herálec 197, 92 let
22.4. Františka Dospělová, Český Herálec 87, 80 let
26.4. Milada Kloudová, Herálec 214, 82 let
29.4. Jarmila Gregorová, Český Herálec 151, 90 let
30.4. Jana Gregorová, Český Herálec 442, 65 let
30.4. Ladislav Ptáček, Český Herálec 394, 50 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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•
•

Koupím obraz nebo linoryt od místního amatérského výtvarníka Josefa Halamky. Prosím
nabídněte, cenu respektuji. Tel. 776 226 462
Prodám dvoje kamna, značka Petra. Český Herálec čp. 22.
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