SLOVO STAROSTY OBCE
Dobrý den vážení spoluobčané,
o uplynulém víkendu proběhla změna času. V minulých letech jsme byli touto dobou svědci
debat ústavních činitelů s různými odborníky, zda a nakolik je změna prospěšná ekonomice a
nakolik přináší zdravotní komplikace citlivým lidem. Rok se s rokem sešel a my vidíme, jak
byly tyto debaty ve stínu nastalé situace s onemocněním Covid 19 malicherné.
Nařízení vlády, které nyní prožíváme, jsou skutečně velice omezující a úporná. Jejich smyslem
je především předejít celkovému kolapsu našeho zdravotnictví. Je úsměvné, že nám je nařizují
osoby, které pak nejsou schopny je samy dodržovat. To je jejich vizitka, já Vás žádám, abychom
je v co největší možné míře dodržovali a společně se těšili na lepší zítřky.
Dne 30.9.2020 došlo k předání a převzetí budovy Nákupního střediska od stávajícího uživatele
původnímu vlastníku Coop družstvu Velké Meziříčí (dříve Jednota Velké Meziříčí). Nebudu se
zde rozepisovat o zkosnatělosti soudního systému a proč staronový vlastník musel o svůj
majetek bojovat celé čtvrtstoletí, aby se mu navrátil zpět. Pro naši obec je důležité, že budeme
mít, jak jsem byl ubezpečen předsedou družstva panem Jaroslavem Pavlíčkem, v novém
vlastníkovi solidního partnera, jenž se postará o zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb. Do
jarních měsíců bude dále obchod provozovat COOP Hlinsko. Poté bude následovat jeho
uzavření po dobu cca 1.měsíce, kdy se provede celková rekonstrukce a rozšíření stávajících
prostor. Po provedených stavebních úpravách bude samoobsluhu provozovat samo Coop
družstvo Velké Meziříčí.
Začátkem října pracovníci obce dokončili výměnu vodovodního potrubí v prostoru parku vedle
sběrného dvora. Celkově bylo provedeno: výměna potrubí v délce 300 m, podvrt pod hlavní
silnicí, osazení tří zemních šoupat. Samozřejmostí je pak řádné zapískování nově položených
sítí, jejich označení a geodetické zaměření. V nově pokládaných vodovodních sítích jsme začali
používat veškerý materiál dle vyšších požadavků na jejich životnost. Na jaře nás čekají konečné
povrchové úpravy po provedených výkopech, které si přes zimu sednou.
Pracovníci obce dále provádí podzimní úklid obce, těžbu kůrovcového dříví a pálení klestu
v obecním lese. V deštivých dnech jsme se pustili do rekonstrukce podlahy v obecní dílně. Nad
gabionovou stěnou u silnice na Vortovou paní Rybenská vysázela 350 kusů různých sazenic.
Naším cílem je, aby celý svah zarostl nízkoúdržbovou zelení a nemusel se sekat. Každé sekání
jsem jako na trní, aby se někomu něco nestalo (i když byli na jaře pracovníci řádně proškoleni,
seznámeni s riziky, a používají certifikované vázací pracovní pomůcky), nebo nebyla
způsobena škoda projíždějícím vozidlům a zranění jejich posádkám. Jako bonus budeme za
několik roků vnímat krásnou barevnou plochu, která se bude měnit podle jednotlivých ročních
období.
Do koce roku máme naplánovány, kromě přípravy na zimu a pokračování v úklidu, ještě nějaké
servisní zásahy do vodovodní sítě a rekonstrukci dešťové kanalizace vedle hasičské zbrojnice
na Moravě.
V minulém úvodníku jsem zapomněl poděkovat panu Josefu Burešovi, teď již bývalému
zaměstnanci obce, za provedenou práci. V tento okamžik poděkování rozšiřuji i pro pana Pavla
Havlíka, který taktéž odchází do důchodu v těchto dnech. Chlapi děkuji.
V neděli 4. října se některý z našich spoluobčanů pravděpodobně z Hatě zbavil cca 10 -15litrů
vyjetého oleje ze svého plechového miláčka tím, že jej vylil do dešťové kanalizace. Ten se
dostal do toku Brušoveckého potoka a jeho stopy byly i po dopoledním výrazném dešti
zaznamenány až na koci obce pod Čističkou odpadních vod. Na hladinu Brušoveckého potoka
pokrytou duhovou stopou opatřenou nornými stěnami byl opravdu smutný pohled. Tomuto
jednání opravdu nerozumím a přeju si, aby Policie ČR viníka dopadla a ten musel uhradit výjezd
tří hasičských jednotek, Policie ČR a přítomných zástupců Městského úřadu ZR - odboru
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životního prostředí, plus patřičnou pokutu. Nebudu se dále rozepisovat, co si o takovém člověku
myslím.
Na internetových stránkách obce se můžete seznámit s provedenou architektonickou studií
Špačkova domu č.p. 221, kde je v suterénu uvažováno s provozovnou občerstvení, v pravé
polovině přízemí zůstane bytová jednotka, v levé společenský sál. Na půdě počítáme
s prostorem pro obecní muzeum. Studii jsme na zastupitelstvu obce několikrát projednali. Naše
požadavky zpracovatel zakomponoval a výsledkem je velice líbivý návrh polyfunkční budovy.
Nyní budeme poptávat dodavatele Projektové dokumentace pro provedení stavby a stavební
povolení.
Minulý týden jsme zažádali o dotaci na investiční akci „Úpravy veřejného prostranství za
nákupním střediskem“. Doufám, že budeme úspěšní. Tento prostor už dlouhé období volá po
celkové rekonstrukci. Děkuji Ing. Teplému za vyřizování záležitostí spojených s vypracováním
projektové dokumentace a Ing. Vráblové za pomoc s vypracováním žádosti.
V naší Základní škole se pracuje na půdní vestavbě. Firma DMC s.r.o., která celou akci vyhrála,
se snaží v této složité době posílit nasmlouvané subdodavatele a tím uspíšit prováděné práce.
Zima se blíží a my potřebujeme co nejdříve dodělat střechu, aby se mohlo pokračovat na
příčkách a dalších vnitřních pracech. Trošičku nás zlobí deštivé počasí, ale s tím se dalo počítat.
My jako obec jsme spolu se stavebním dozorem a s dodavatelskou firmou v úzkém kontaktu.
Snažíme se předem upozorňovat na možné komplikace a pomáhat, jak jen to jde. Snad počasí
ještě dva týdny vydrží.
V sobotu 3. 10. 2020 jsme do naší obce přivítali celkem dvacet malých občánků. Vítání se kvůli
protiepidemickým opatřením uskutečnilo v Kulturním domě Herálec. Novým občánkům přeji
hodně zdravíčka, jejich rodičům, aby jim dělali jen samou radost.
Od 18.11.2020 bude na prodej za 130 Kč na obecním úřadě kalendář na rok 2021 ,,Minulost a
současnost Herálce“. Podklady pro jeho výrobu nám dodali členové Heráleckých patriotů,
kterým za to velice děkuji. Kalendář ve svých fotografiích ukazuje, jak vypadala naše obec před
několika desetiletími a jak dnes. Některá porovnání jsou překvapivá, jiná poučná. Náhled
kalendáře najdete na internetových stránkách obce. Obyvatelům, kteří jsou nejvíce ohroženi
stávající situací nabízíme dodání kalendáře až domů.
Váš starosta

Kontejner u hřbitova je určen pouze pro odpad ze hřbitova.
Prosíme, neukládejte do něho odpad z jiných zdrojů. DĚKUJEME!
Dočasně upravené úřední hodiny Obce Herálec dle vládních nařízení:
Úřední hodiny Obecního úřadu Herálec:
PO - zavřeno
ÚT – 8:00 – 13:00 hodin
ST – 11:30-16:30 hodin
Čt – zavřeno
Pá – zavřeno
Děkujeme za pochopení.
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Usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 25/10-2020, konaného 14. 10. 2020 v 17:00 hodin
Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci –
budova bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 11 + 2 (17:08 hod.
přišel Pavel Teplý a 17:10 hod. Bc. David
Gregor, v 18:43 hod. odešel ing. Karel Štoll)
Omluveni: Ing. Bohumil Dostál, Jakub
Bezchleba,
viz.„Prezenční listina“
Program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele
a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Rady obce Herálec
č. 22/9-2020 ze dne 23.9.2020
Zastupitelstva obce č. 24/9-2020 z 9.9.2020
4. Rozpočtové opatření č. 9/2020
5. Hospodaření obce Herálec k 30.9.2020
(daně po měsících + daně nápočtem)
6. Pronájem nebytových prostor v budově
č.p. 89 Herálec
6.1. Žádost o bytovou jednotku v čp. 221
6.2. Žádost o přidělení bytu ve vlastnictví
obce Herálec
6.3. Žádost o pronájem částí pozemků
p.č. 98/1, 1048/7 a 1049 o celkové výměře
1017m2
7. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace
ID FV 02742.0034
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
č. NM-014330062716/001
9. Smlouva o zřízení věcného břemene
č. NM-014330059383/001
10. Žádost č.j. 947/2020 o finanční
příspěvek
11. Žádost č.j. 945/2020 o schválení snížení
obrubníků
12. Zápis z jednání Kontrolního výboru
č. 34/2020 ze dne 11.9.2020, Finančního
výboru z 12.5.2020 a 29.9.2020.
13. Diskuse
13.1. Kniha o heráleckých malířích
a řezbářích
13.2. Měsíčník Novinky
13.3. Baby Box
13.4. Smlouva o dílo LE CLAVERA, s.r.o.

13.5. Podmínky registrace rekordu
14. Závěr
Hlasování: Pro:11, proti:0, zdrž: 0 (chybí
Pavel Teplý, Bc. David Gregor)
1. Záznam jednání:
1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk
Gregor
1.2. Jmenování zapisovatele: Marketa
Pospíšilová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu:
Ing. Karel Štoll, Zdeňka Gregorová
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil
přítomné zastupitele a občany, že je ze
zasedání zastupitelstva pořizován zvukový
záznam.
Hlasování: Pro:11, proti:0, zdrž: 0
2. Schválení programu
2.1. ZO schvaluje doplněný program
jednání.
Hlasování: Pro:11, proti:0, zdrž: 0
3. Informace z jednání RO č. 22/9 z 23. 9.
2020, ZO č. 24/9-2020 z 9.9.2020
4. Rozpočtové opatření
4.1. ZO schvaluje Rozpočtové opatření
č. 9/2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5. Hospodaření obce Herálec k 30.9.2020
(daně po měsících + daně nápočtem)
5.1. ZO bere na vědomí hospodaření obce
(daně po měsících + daně nápočtem).
6. Dispozice s majetkem obce
6. ZO schvaluje pronájem nebytových
prostor (zasedací místnost) v bývalé České
škole čp.89 na cvičení jógy v roce 2020-21,
za cenu pronájmu 100 Kč vč. DPH za
1 lekci.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
6.1. ZO zamítá žádost o pronájem bytové
jednotky v čp. 221 pí. KŘ, dle žádosti.
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6.2. ZO bere na vědomí žádost o pronájem
bytu v DPS pí. JM, Český Herálec 80 dle
žádosti a ukládá starostovi zveřejnit
pronájem byt. jednotky v č.p. 149 na ÚD
a vypracovat návrh smlouvy. Pronájem bude
schválen na příštím zasedání ZO.
6.3. ZO bere na vědomí žádost o pronájem
částí pozemků p.č. 98/1, 1048/7 a 1049 v kú.
Český Herálec manž. Z., Herálec 196 dle
žádosti a ukládá starostovi zveřejnit
pronájem výše uvedených pozemků na ÚD
a pronájem schválit na příštím zasedání ZO.
6.4. ZO schvaluje prodej pozemku p.č.
9/101 o výměře 138 m2 za dohodnutou kupní
cenu 6.900 Kč manž. JM a HM, ČH 94
a kupuje od manž. JM a HM poz. parc. č.
1124 o výměře 69 m2 za kupní cenu 3450 Kč
prodej pozemků byl zveřejněn na ÚD Obce
Herálec od 4.-20.8.2020 vše dle GP: 780245/2019.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

MUDr. Martin Hatala a MUDr. Naďa
Lamplotová za období 29.5.2019-2.6.2020.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 3
11. ZO schvaluje žádost č.j. 945/2020
o schválení snížení vnitřních obrubníků na
p.č. 1019/14 u č.p. 560, žadatelé: manž. S.,
pro pěší bezbariérový vstup do kadeřnictví
a k rodinným domům.
Hlasování: Pro: 6, proti: 1, zdrž: 6
Usnesení nebylo přijato.
12. ZO bere na vědomí zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Herálec
konaného
dne
11.9.2020
a
Finančního
výboru
z 12.5.2020
a 29.9.2020.
13. Diskuse – různé
13.1. ZO bere na vědomí pokračování prací
na vydání knihy o heráleckých malířích
a řezbářích.
13.2. ZO bere na vědomí podmínky
měsíčníku Novinky, které představil
p. Pokorný.
13.3. ZO schvaluje darovací smlouvu ve
výši 3000 Kč na zřízení a provoz schránek
pro odložené děti s fi. Babybox – Ludvík
Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým
dětem, z.s. IČ: 27006891 se sídlem Praha 10
– Hájek.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí
Ing. Karel Štoll)
13.4. ZO schvaluje Smlouvu o dílo s fi. LE
CLAVERA, s.r.o., se sídlem: Kubánské
náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, Vršovice,
IČ: 24815373 na nové webové stránky obce
Herálec za cenu 31.994,- Kč s DPH.
ZO schvaluje cenovou nabídku výše
uvedené firmy na provozování webové
prezentace Obce Herálec za 538 Kč s DPH/
měsíc a další služby (odstranění závad
způsobených objednatelem) za 400 Kč bez
DPH/hod.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
13.5. ZO bere na vědomí informace
o podmínkách registrace rekordu pro
Herálecké minimuzeum.

7. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
7.1. ZO schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy
o poskytnutí dotace ID FV02742,0034
s Krajem Vysočina z programu ,,Čistá voda
2019“.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
8. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. NM-014330062716/001 s E.ON
Distribuce a.s., IČO: 28085400 zastoupená
Monikou Březovou na stavbu: ,,Č. Herálec
příp. NN parc. 232/7 p. Weiss“ za
jednorázovou úhradu 1000 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
9. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. NM-014330059383/001 s E.ON
Distribuce a.s., IČO: 28085400 zastoupená
Monikou Březovou na stavbu: ,,Č. Herálec
příp.
parc.
129/49
Kopecký“
za
jednorázovou náhradu 1300 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
10. ZO schvaluje žádost č.j. 947/2020
o finanční příspěvek ve výši 12.000 Kč na
spotřebu el. energie v ordinacích žadatelé:

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 11. 11. 2020
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
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Obec Herálec bude v průběhu měsíce listopadu provádět
odečty vodoměrů, žádáme majitele nemovitostí,
aby zajistili přístup k vodoměrům a poskytli součinnost.
Prosíme, vyčkejte na fakturu, kterou zaplatíte přednostně
bankovním převodem nebo popř. hotově na pokladně
Obecního úřadu Herálec.

Ukázka kalendáře na rok 2021 a knihy ,,Legie a vznik Československa“.

Kalendář cena: 130 Kč

Kniha cena: 100 Kč

Vodovodní sdružení chaloupky oznamuje svým členům, že z důvodu epidemických
opatření se v letošním roce nebude konat členská schůze. Žádáme uživatele
vodovodu, aby vodné uhradili na OÚ Herálec v průběhu listopadu vždy v pondělí
od 16:30 - 17:00 hodin.
Na č.p. 393 není možné platby provádět.
Pokladník Vodovodního sdružení Chaloupky.
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Zprávy ze školky
Hnědá, žlutá, červená,
Tyhle barvy listí má.
Zelené už skoro není,
Dennodenně barvu mění.
Nakonec však opadá,
I listí svůj konec má.
Z listí jsou teď závěje,
To proto, že podzim je.

Již proběhlo…
Říjen vždy zasvěcujeme lesu a všemu co v něm žije. Bohužel letos nám počasí nepřálo, a tak
jsme se ani nevydali do lesa. Každý den, kdy se umoudřilo počasí, jsme se alespoň vydávali na
procházky v blízkém okolí a vymýšleli jsme si různé jiné aktivity - u školy jsme pozorovali růst
houby (kozáky a muchomůrky), za fotbalovým hřištěm jsme pouštěli draky a na běžeckém oválu
jsme měřili své síly proti paním učitelkám.
V zelené třídě zkoušíme vyklíčit žaludy, lískové ořechy a kaštany, do modré třídy zase nosíme
hodně přírodnin z lesa nebo ze zahrádky a konkrétně si je popisujeme - a preparovali jsme i
houbu!
Lesní zvířátka už taky poznáme! I našeho školkového medvěda Matěje jsme řádně vyprovodili
k zimnímu spánku.
Na fotky z naší školky se můžete podívat na https://www.zsheralec.cz/?lsvrgallerycat=ms

Co nás čeká teď v listopadu…
Vánoční focení pro zájemce
Divadýlko
Výšlap do lesa za dobrého počasí

Listopadová témata týdne:
Moje rodina- členové rodiny, čím jezdí máma s tátou do práce
Moje tělo
Kdy a kde jsme

Marie

Marie Teplá, učitelka MŠ
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K ř es ť a n s k é o k é n k o
2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – „dušičky“
Smiluj se nad nimi, Pane,
a buď jim milostiv,
ať nikdo z nich nezůstane
vzdálen tvých svěžích niv.
Jsi láska, proto se slituj,
ty, který důvod znáš,
proč někdy přeslechli
tvůj tichý a zvoucí hlas.
Jsou to tvé děti, Pane,
procházels pro ně svět
a všechny zatoulané
na srdci nosil zpět.
Přiviň je k srdci znova!
To jedno dopřej mi,
pro klečící má slova
mé mrtvé obejmi!
22. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále – herálecké posvícení
„Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem!“
25. listopadu – sv. Kateřina Alexandrijská – hlavní patronka heráleckého kostela
Obraz Sv. Kateřiny
„...Akademická malířka paní Eva Kolmanová zjistila při
restaurování obrazu Sv. Kateřiny, že se pod horní vrstvou
malby nachází ještě jedna vrstva malby, na které je také
zobrazena Sv. Kateřina mnohem staršího data původu.
Přijďte se podívat do kostela, která Kateřina je vyobrazena!...“
(zdroj: http://www.farnost.katolik.cz/heralec)

29. listopadu – 1. neděle adventní – začátek nového liturgického roku
Jak jen toužím, abys prožil advent.
Jak jen toužím u tebe bydlet, žít důvěrně s tebou a sdílet všechna tvá břemena.
Jak jen toužím, abys prožil advent.
Jak jen toužím znovu se zrodit ve tvém městě, tvé ulici, ve tvém domě a ve tvém srdci.
Vždyť ti jdu vstříc od věčnosti k věčnosti. Ale hledám jen tebe.
Já, tvůj Bůh.
(zdroj: www.pastorace.cz)
Milada Laštovicová
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky

pokračování příště…
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Mládež - Hra Plamen a podzimní kolo dorostu 2020
Letní prázdniny skončily a naše mládež měla před sebou pouhých 5 tréninků do naší hlavní
soutěže – do Hry Plamen. V plánu byl ještě testovací závod ve Sněžném, avšak vzhledem
k aktuální situaci byla soutěž zrušena.
Během září nám příliš na trénincích nepřálo počasí, nicméně i tak jsme nazkoušeli štafetu
požárních dvojic, hadice na štafetu 4 x 60 m a také jednotlivé disciplíny závodu požárnické
všestrannosti. Asi dva týdny před soutěží přišla vedoucím informace, že letošní ročník bude
speciální, tedy štafety se ruší a poběží se pouze závod požárnické všestrannosti. Každý rok se na
úvodním nástupu sejde několik stovek dětí, letos jsme však o toto vzhledem k nařízením přišli.
Každý tým měl přesně daný příjezd na místo soutěže a ihned po doběhnutí jsme museli opustit
areál.
Podle instrukcí jsme tedy s našimi staršími žáky dojeli na místo v 08:50 hodin, kdy uběhlo asi 40
minut a děti se mohly vydat na trať. Čekala je střelba se vzduchovky, přelézání lana, zdravověda,
poznávání značek, uzle a třeba i určování azimutu. Na trati se projevila horší fyzička našich dětí,
a jak musíme přiznat, evidentně i nervozita, poněvadž děti nasbíraly trestné body za věci, které
na tréninku bez problémů uměly. Konečné výsledky nejsou bohužel moc veselé, ale i tak máme
.
radost, že děti zabojovaly a závod nevzdaly. Doufáme, že jarní disciplíny zvládneme lépe

Po obědě jsme odjeli do Věcova
s týmem dorostu, kdy pro celou pětici
to byla premiéra v této kategorii. Oproti
soutěži žáků tady byl šplh, poznávání
jiných značek, obtížnější zdravověda a
také se běží část trati pouze podle
azimutů. Dorostenci (a dorostenka) do
závodu nastupovali s respektem, ale
nakonec to vcelku dobře dopadlo.
Musíme je pochválit za perfektní
střelbu, a nakonec i slušně zvládnutou
teorii, protože po podzimní části to
dopadlo na krásné 3. místo.

Za SDH - Ladislav Laštovica
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Sport
Mladší přípravka
Podzim nám přinesl 6 výher, 7 proher a 1 remízu. Dali jsme dohromady 66 gólů. Hráli jsme v
této sestavě: Matyáš Boháč, David Litochleb, Jakub Svoboda, Karolína Staňková, Pavel Vo
Trong, Jaroslav Pulpán, Antonín Trávníček, Adéla Teplá, Tomáš Hladík, Radek Dítě, Štěpán
Teplý, Adam Litochleb.
Chyběl nám jeden zápas k dohrání podzimu. Budeme se těšit a snad i připravovat na jaro. Tímto
bychom jsme chtěli poděkovat dětem a rodičům za pomoc a skvělé fandění.
Výsledky:
Herálec - Měřín - modří 5:12 (3:4)
Herálec - Ujčov 3:2 (1:2)
Herálec - Bory 4:4 (4:2)
Moravec/Bobrová - Herálec 3:7 (1:2)
Herálec - Ujčov 3:7 (1:4)
Dolní Rožínka - Herálec 6:4 (3:1)
Herálec - Moravec/Bobrová 1:5 (1:3)
Nová Ves - Herálec 9:1 (5:1)
Herálec - Žďár nad Sázavou B 4:8 (1:3)
Herálec - Polnička 10:0 (4:0)
Herálec - Měřín - červení 8:2 (4:1)
Polnička - Herálec 2:9 (2:5)

Dolní Rožínka - Herálec 5:2 (5:1)
Herálec - Bory 5:1 (1:1)
Střelci:
Jakub Svoboda 23 gólů
Tomáš Hladík 13 gólů
David Litochleb 12 gólů
Matyáš Boháč 10 gólů
Pavel Vo Trong Lap 4 góly
Karolína Staňková 2 góly
Antonín Trávníček 1 gól
Jaroslav Pulpán 1 gól

Sylvie Litochleb
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MUŽI
Před nečekanou pauzou jsme odehráli tři utkání, která se nám nevyvedla a neuhráli jsme ani
bod. Doplatili jsme na rozsáhlá zranění a bídnou koncovku, ve dvou utkáních po sobě jsme
dokonce netrefili branku z penaltového puntíku… Přestávka byla nejprve naplánována na 14
dní, ale je jisté, že dojde k jejímu prodloužení a první listopadový víkend se s vedoucí
Vrchovinou neutkáme. O dalším osudu nedohraného podzimu bylo rozhodnuto až po uzávěrce
tohoto vydání, informovat Vás tak budeme prostřednictvím webových stránek a vývěsní tabule.
ŽĎÁR B – HERÁLEC 2:0
Okresní derby se za sychravého počasí odehrálo na umělé trávě, což bylo malou výhodou pro
domácí. Po úvodní čtvrthodině, kdy se na hřišti příliš neudálo, si připsal gólovku soupeř. Když
jsme reklamovali ofsajd a přestali hrát, využil toho Peňáz, který přihrál na před bránou
osamoceného Štíbala, ten však ve stoprocentní šanci přízemní střelou minul branku. Poté to obě
mužstva zkusila z dálky, nejprve nadvakrát zkrotil štiplavou ránu aktivního Peňáze Žejdlík, na
druhé straně nepřekvapil Uchytil Šenkýře. Na další ohrožení obou mužů v rukavicích se dlouho
čekalo, nám se vpředu nedařilo, neudrželi jsme balon a většina našich pokusů o rozvinutí akce
končila v zámezí, dlouhé pasy pak neprošly přes dobře hrajícího Růžičku. Domácí si rovněž
často pomáhali nákopy od stoperů, to nedělalo obranné čtveřici ve spolupráci s Žejldíkem
problém. Snažili jsme se trpělivě vyměňovat míč a čekat na skulinu, citelně byla znát absence
Boháče s Ptaszekem, kdy se nám nedařilo nic vymyslet. Fotbalovou akci, která se musela líbit,
předvedl soupeř po rozehrávce Růžičky, kterou sklepl Štíbal na rozběhnutého Peňáze,
k zakončení byl připravený osamocený Viliš, ale Žejdlík mu stačil včasným výběhem situaci
zkomplikovat a střelu vyrazil. Vášně vzbudil povedený kontr, který rozehrál Holec a Suchý
roztáhl hru na Štěrbu, jeho centr propadl stoperovi a za ním stojícímu spoluhráči míč štrejchl o
ruku, dožadovali jsme se tak pokutového kopu, píšťalka zůstala němá. Minutu před odchodem
do kabin pěkně zavařil domácím Titauer, který zbytečně fauloval na naší polovině Holce a
obdržel druhou žlutou kartu, Žďár tak šel do desíti. Komplikace i pro nás nastaly o poločasové
přestávce, střídat musel nejen Štěrba, ale i Žejdlík, kterého nešetrně dohrál soupeř při sebrání
balonu. Střídající Kučera vstoupil do zápasu velice dobře, když si s ním narazil Zobač, měl
dostatek času počkat na náběh spoluhráčů, před Hamákem odklidil prudký centr na poslední
chvíli Peňáz. Velkou šanci jsme měli po aktivním napadání Holce, který vystihl rozehrávku
stoperů, chytře dloubal míč kolem vyběhnutého Šenkýře, na zadní tyči bohužel nebyl včas
nikdo ze spoluhráčů a balon prošel těsně vedle tyče. Poté se dlouho nic nedělo, běhaví mladíci
domácích dokázali smazat absenci jednoho hráče na hřišti, i když větší procentuální držení míče
jsme měli my. Až když si seběhl pro aut Suchý a sklepl na Holce, do vápna si na centr naběhl
Uchytil, osamocený kapitán v dobré pozici lízl kulatý nesmysl nepřesně. Uchytil měl další
možnost při přímém kopu z ideální pozice na hranici vápna, ani tentokrát se mezi tři tyče těsně
netrefil. Když už to vypadalo, že branka visí ve vzduchu, udeřilo na druhé straně. Po nedůrazu
při autovém vhazování se do vápna dostal Srnský, na jeho ránu si sáhl Lachman, ale zabránit
gólu nedokázal, 73. minuta 1:0! Srovnat téměř ihned mohl Slováček po hrubce Klementa, ve
vápně však pouze vyprášil Šenkýřovy rukavice. V 78. minutě potvrdil svůj jasně nejslabší
výkon na hřišti sudí Kůrka. Po pěkné kombinaci se dostal do zakončení Holec, poslal balon
okolo Šenkýře a zakončení mířilo do branky, souboj na brankové čáře ještě svedl Zobač
s ležícím protihráčem, dle aktérů stojících přímo v malém vápně se podařilo dostat míč za čáru,
branka však nebyla odpískána a při snaze dotlačit ho tam ještě viditelněji se strhla mela.
Červeným kartonkem byl ohodnocen Šenkýřův atak na Holce, nepochopitelně však byl
vyloučen i náš záložník, který se proti pravidlům nikterak neprovinil. Z naší strany to byl
v závěrečné desetiminutovce zmar, navíc v 87. minutě si Žďár vedení pojistil, když pěkně
přenesl hru Dvořák, zasáhnout nedokázal Kučera, Peňáz se dostal k balonu a ještě přihrál pod
sebe na Lhotáka, jehož zakončení zapadlo přesně k tyči, 2:0! I když jsme se sebevíc snažili,
v útoku to zkrátka nešlo, a tak jsme z okresního města odjížděli s prázdnou.
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HERÁLEC – KOUTY 0:4
Po úvodní oťukávané byli nebezpečnější hosté. Po ztrátě Veselského si naběhl na pas za obranu
Roušar, posadil přesný centr na hlavu Coufala, jehož hlavičku ukryl do rukavic Lachman.
Situace se opakovala po vypíchnutí míče Boháčovi Růžičkou, ani tentokrát neskončila akce
centrujícího Roušara a hlavičkujícího Coufala jinak, než v náručí Lachmana. Při naší první
vážnější šanci zvonilo břevno, Slováček vyslal po lajně Štěrbu, ten se zasekávačkou zbavil
protihráče a placírkou orazítkoval z hranice vápna horní tyč, dorážel ještě Boháč, hlavičku
poslal přímo do náruče brankáře. Pořádnou porci smůly jsme si vybrali po pěkné průnikovce
Boháče, sám na branku by se býval hnal Ptaszek, limitován zraněním však míč nedoběhl
a vyběhnuvší Chvátal založil první gól hostů. Dlouhý výkop prodloužil Neumann na Coufala,
který počkal na náběh a po jeho centru se prosadil právě Neumann, 23. minuta 0:1! Náš výkon
nebyl nijak oslňující, přechod do útoku byl pomalý, vpředu jsme neudrželi balon a hráči si
možná až příliš vzali k srdci vládní nařízení, když kromě zpěvu vynechali i mluvení a na hřišti
bylo ticho jako v kostele. Navíc ve 31. minutě bylo ještě hůře, Lachman svým výkopem našel
pouze osamoceného Parmu, který ihned vyslal na hranici ofsajdu číhajícího Neumanna, pro
kterého nebyl problém zvýšit vedení, 0:2! Další inkasovaná branka nás alespoň trochu probrala,
po obloučku Slováčka přihrával Solničkovi Boháč, rána uvnitř pokutového území byla
ztečována na roh. Po kopu od rohového praporku si našel odražený balon Slováček, Kouty
zachránil na brankové čáře Růžička. Po dalším rohu se nám naskytla ještě lepší příležitost, po
stažení Černého Semrádem nařídil sudí Kubeš pokutový kop. K němu se překvapivě postavil
Veselský, tvrdou ránou však branku vysoko přestřelil. I když v další příležitosti rozvlnil
Neumann síť pouze z boku, šli do kabin spokojenější hosté. V poločasové přestávce zřejmě
lítaly hromy a blesky, protože nástup do druhé půle jsme měli velmi dobrý. Nejprve se pěkně
uvolnil po přihrávce Veselského Boháč, stíhaný Růžičkou zvolil při úniku střelu z vápna, slabý
pokus mířil přesně na Chvátala. Boháč byl poté opět v akci a po narážečce se Slováčkem
nastřelil druhý jmenovaný v dobré pozici tvář vyběhnutého Chvátala. Dále jsme měli několik
závarů, soupeř byl přikován před vlastní brankou, gólově se však vysvobodil v 53. minutě
a definitivně rozhodl. Nákop prodloužil Neumann na rozběhnutého Coufala, který se ocitl za
zády obránců a neměl problém prostřelit Lachmana, 0:3! To pro nás byl hřebíček do rakve a po
zbytek zápasu jsme se na hřišti už pouze hledali. Navíc jsme kupili triviální chyby, jako když
u lajny ztratili míč Solnička s Hamákem, na pas za obranu špatně vyběhl Lachman a Coufal
přidal svoji druhou branku v zápase, 66. minuta 0:4! Potupného bůra mohli hosté dovršit krátce
před koncem, kdy si špatně počínal Veselský a Coufal šel sám na bránu, při kličce se však
vyhnal ze střeleckého úhlu a své skvělé představení třetím gólem nezavršil.
ŽELETAVA – HERÁLEC 5:3 (Holec 2x, Hamák)
Ve značně improvizované sestavě jsme domácí zaskočili v 10. minutě. To dostal pod tlak při
rozehrávce stopera Cestr a Bříza vystihl přihrávku, ihned přihrával na Slováčka, ten dokázal
udržet balon a počkat na náběh Holce, jehož utažená rána levačkou zapadla ke vzdálenější tyči,
0:1! Po rozvážné rozehrávce jsme se dokázali dostat ze sevření a na oblouček za obranu si
naběhl Hamák, tísněn Malíkem z dobré pozice nedokázal propálit blok, vybojoval tak alespoň
roh. Domácí hrozili svými brejky a rychlými přechody do útoku, opírali se především
o šikovného Vladeku, který dokonale zamotal nohy Uchytilovi a předložil ve vápně pod sebe
na Vrbku M., ten otřel zakončení o tyčku a na roh odehrál Bříza. Po kopu od rohového praporku
propadl balon až na zadní tyč, kde ho protlačil do brány i s Žejdlíkem Ondráček, marně jsme
reklamovali hru rukou, 21. minuta 1:1! Otočit skóre mohla Želetava vzápětí, Danielovi se však
přihrávka před prázdnou branku zamotala mezi nohama. Poté přišlo uklidnění, vycházeli jsme
z pozorné defenzivy, při dlouhých nákopech pomáhal stoperům Žejdlík. Do šance se po
vypíchnutí rozehrávky gólmanovi dostal Hamák, Tománek ještě stačil balonu dát dokonalou
faleš, a tak Hamák nedokázal zakončit přesně a minul odkrytou bránu. Gólově bohatou
šestiminutovku načali precizní akcí domácí. Výborný pas přes celou šířku hřiště si do běhu
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posunul Daniel, jehož náběh nezachytil Kučera, domácí záložník si poradil i s Žejdlíkem
a tentokrát se již před prázdnou bránou nemýlil, 33. minuta 1:2! Naši odpověď poněkud
nenápadně a nebezpečně pro vlastní branku založil Veselský, který centr tečoval povedeným
lobem přes Žejdlíka, naštěstí pro nás padající míč minul branku. Kopal se roh, který odvrátil
Cestr, na hranici vápna odvedl skvělou práci dobře hrající Slováček a i přes faul na svoji osobu
rozehrál na rozběhnutého Hamáka, na půlící čáře si položil zasekávačkou Malíka a jeho brejk
podpořil Veselský, který roztáhl hru, vyčkal na náběh a pak přesným centrem našel znovu
Hamáka, ten hlavičkou před Tománkem srovnal stav zápasu, 37. minuta 2:2! Vyrovnané skóre
se nám bohužel nepodařilo udržet ani pět minut, natož do poločasu. Náběh Simandla na
Vladekovu přihrávku po lajně jsme ještě zachytili, ale i tak domácí kapitán prokázal přehled,
když udržel balon a nalil pro Vrbku M. na hranici pokutového území, který z první povedenou
pumelicí nedal Žejdlíkovi šanci, 39. minuta 3:2! A protože nám se nic vymyslet nepodařilo, šli
jsme do kabin s jednobrankovou ztrátou. Rozhodnuto mohlo být téměř ihned po začátku
druhého dějství, průnik Vrbky M. zastavil až skvělým zákrokem Žejdlík, následná dorážka šla
vysoko nad. Emoce vzplály při dobré práci Cestra, který získal míč na polovině a posunul na
rozběhnutého Suchého, toho zastavil před samostatným únikem praporek rozhodčího, který
nám chybně upřel velkou příležitost. Od té doby byla hra rozkouskovaná, také se značně
přitvrdilo, trojice rozhodčích neměla hru pod kontrolou. Želetava udeřila z brejku v 64. minutě.
Cestr chtěl zrychlit hru na Slováčka, přihrávku zachytil Malík a do otevřené obrany vlétl Daniel,
který předložil Simandlovi, domácí kapitán se nemýlil a sám před Žejdlíkem zvýšil náskok,
4:2! Vykřesat naději jsme mohli nejprve po průniku Solničky, ten se dostal přes Stehlíka,
v rozhodující fázi si však dal míč dál od nohy a Tománek vyběhl včas. Poté si na oblouček
Holce naběhl Hamák a byl podražen v pokutovém území, pískal se pokutový kop, ke kterému
se postavil Cestr a nevedl si o nic lépe než před týdnem Veselský, bránu přízemní ranou netrefil.
Cestr neodehrál na hrotu vůbec špatné utkání, byl však u rozhodujících momentů, kdy nám
domácí odskočili a tvář do dlaní ukryl téměř ihned po zpackané penaltě, kdy Vladeka přesným
pasem našel Simandla, ten ještě přihrával na Daniela, na kterého čekal snadný úkol v podobě
zakončení do prázdné branky, 5:2! Korigovali jsme v samotném závěru, kdy spolupráci oprášil
Skála s Hamákem, na přihrávku si počkal na hranici vápna Holec a pěknou placírkou zařídil
alespoň snížení, 5:3! V Želetavě jsme i přes komplikace se sestavou odehráli dobré utkání,
projevila se však větší ofenzivní kvalita domácího celku.
Za TJ Sokol - Lucie Peňázová

Společenská kronika:
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
9.11. Jan Gregor, Herálec 362, 81 let
11.11. Jarmila Gregorová, Kocanda 314, 75 let
12.11. Hana Šumanová, Herálec 227, 70 let
24.11. Miloslav Kvasnica, Český Herálec 553, 80 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Omlouváme se rodině Dospělové za nedopatření, které vzniklo ve společenské kronice
v říjnovém Zpravodaji.
Redakční rada
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Prodám česnek vypěstovaný zde na Vysočině
0,5 kg/70,-Kč (omezené množství), telefon
728 341 201. Pošlete-li SMS s adresou,
dovezu objednávku k Vám.

Nechceme už bydlet v paneláku.
Hledáme RD se zahrádkou, počítáme
i s rekonstrukcí.
Za nabídky děkuji. 732 369 404
Sháním byt 2+1/3+1. Rádi bychom už na
Vánoce bydleli v novém. Tel.: 703 668 449
Prodám modrý kočárek City Travel trojkombinace v pěkném stavu. Cena 2000 Kč.
Sleva možná. Tel.: 607 962 949
Prodám policovou skříň ze světlého lamina (smrk, 4 police), š x v x h: 58 x 220 x 60 cm.
Cena: 1600 Kč, Tel: 731 463 698
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