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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 7/4-2019,
konaného 10. 04. 2019 v 17:00 hodin
chráničky na případné telekomunikační sítě.
Technické řešení je projednáváno s firmou
Cetin.
Hlasování: Pro 9, proti 1 (Z. Gregorová), zdrž. 1
(H.. Štollová); (chybí: L. Gregor, P. Troníček, M.
Dítě, D. Gregor Dis.)

Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 11 (v 17:05 hod. H.
Štollová, v 17:39 hod. David Gregor Dis., v 18:45
hod. M. Dítě)
Omluveni: L. Gregor, P. Troníček viz. „Presenční
listina ZO“
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO č.6/3-2019 ze dne
13.3.2019
2.2. Kontrola usnesení RO č.5/3-2019
3. Hospodaření obce
4. Pozemkové záležitosti
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených
ZO
6. Diskuse – různé
7. Závěr

3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019
ve výši 1.802.300 Kč
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0 (chybí: L.
Gregor, P. Troníček, M. Dítě)
3.2. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
měsíc 3/2019 ve výši 1.927 Kč.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1 (Zd. Gregor)
(chybí: L. Gregor, P. Troníček, M. Dítě)
4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje prodej pozemku p.č.306/17
o výměře 12 m2 a p.č.306/37 o výměře 142 m2
v kú. Herálec na Moravě dle GP č. 401301/2018 za cenu 30 Kč/m2. Kupující SJM
LK, Svratouch čp.342 a LK, Herálec 362.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0 (chybí: L.
Gregor, P. Troníček, M. Dítě)

1. Záznam jednání:
1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk
Gregor
1.2. Jmenování zapisovatele: Marketa Pospíšilová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Pavel Teplý,
Jakub Bezchleba
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 (chybí: Ing.
Lukáš Teplý, H. Štollová, L. Gregor, P. Troníček,
M. Dítě, D. Gregor Dis.)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje náklady k provedení
projekčních prací potřebných k žádosti
o dotaci z programu MMR 117D082 Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití DT 1 Revitalizace a výstavba na akci
Nákup a rekonstrukce budovy č.p.91 v obci
Herálec za cenu 214.500 Kč.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1 (Ing. K. Štoll);
(chybí: L. Gregor, P. Troníček, M. Dítě)

2.1. Kontrola usnesení ZO č. 6/3-2019:
2.2. ZO schvaluje cenovou nabídku od firmy
Envirox na čištění části kanalizačního řádu od
ČOV do středu obce ve výši 103.455 Kč bez
DPH.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0 (chybí: L.
Gregor, P. Troníček, M. Dítě, D. Gregor Dis.)

5.2. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z Fondu Vysočiny z programu ,,Sportoviště
2019“ – ID FV02707.0030.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0 (chybí: L.
Gregor, P. Troníček, M. Dítě)

2.3. ZO schvaluje při prováděných pracích
v lokalitě FamilieII. provést i rozvody
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5.3. ZO schvaluje hromadnou licenční smlouvu
o veřejném provozování VP_2019_31247 s fi.
OSA, z.s. – obecní rozhlas.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0 (chybí: L.
Gregor, P. Troníček, M. Dítě)

spojené s touto změnou uhradí dle emailu
z 9. 4. 2019 Městský úřad Žďár nad Sázavou.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1 (Ing. L. Teplý);
(chybí: L. Gregor, P. Troníček, M. Dítě)
5.8. ZO bere na vědomí rozhodnutí Základní
školy a mateřské školy Herálec p. o.
o vyhlášení ředitelského volna pro základní
školu na 6. 5. a 7. 5. 2019.
5.9. ZO schvaluje žádost o vybudování
dopravního zrcadla v nepřehledné zatáčce
u pí. Majorové v Chaloupkách.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 (chybí: L.
Gregor, P. Troníček)
5.10. ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek na
Mezinárodní sraz hasičské historické
techniky konaný 8. 6. 2019 za obecním
úřadem v Herálci ve výši 5.000 Kč.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 (chybí: L.
Gregor, P. Troníček)
5.11. ZO schvaluje, aby na základě žádosti Ing.
Hrdličky z pozemkového úřadu ze dne 25. 3.
2019 byl zvolen do Sboru zástupců pro právě
probíhající komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Český Herálec Zdeněk Gregor
a vystřídal tak Ing. Bohumila Dostála, který
bude zván do Sboru zástupců jako host.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1 (Z. Gregor);
(chybí: L. Gregor, P. Troníček)

5.4. ZO schvaluje cenovou nabídku projektových
prací od pana Ing. Leoše Pohanky na Obytný
soubor RD v Herálci ,,Chaloupky“ –
Inženýrské sítě a komunikace“ za celkovou
cenu 285.000 Kč.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0 (chybí: L.
Gregor, P. Troníček, M. Dítě)
5.5. ZO schvaluje kupní smlouvu na nákup
pásového bagru HITACHI ZX29U-3CRL
r. výroby 2013 za cenu 665.500 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1; (chybí: L.
Gregor, P. Troníček, M. Dítě)
5.6. ZO bere na vědomí Dražební vyhlášku k
dražbě nemovitosti ¼ podílu nemovitosti
čp.337 v kú. Kocanda.
5.7. ZO schvaluje doplnění zadání zpracování
Územní studie OS-RD Herálec – Familie na
p. č. 488/89 v kú. Český Herálec dle
požadavků majitele Ing. MK a to především:
• Změnu orientace hřebene hlavního objemu
stavby na pozemku č. 33 (p. č. 488/89).
Orientace hřebene bude rovnoběžná s místní
komunikací stejně jako na pozemcích č. 35,
37, 38, 39, 40, 41.
• Zrušení stavební čáry při jihozápadní hranici
pozemku. S ohledem na umístění již
realizovaných staveb v této části řešeného
území je její vymezení bezpředmětné.
• Aktualizování vyznačení realizovaných staveb
dle aktuálních údajů katastru nemovitostí
(pozemek č. 34).
• ZO
zároveň
schvaluje
zpracovanou
a předloženou změnu ve výřezu dle
předloženého
výkresu
provedeného
zpracovatelem Ing. Ondráčkem. Náklady

5.12. ZO schvaluje pořízení 1 ks ukazatele měření
rychlosti a jeho umístění pod kostelem od
směru od Kocandy.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1 (P. Teplý);
(chybí: L. Gregor, P. Troníček)
5.13. ZO schvaluje uzavření smlouvy s p.
Pelikánem na vypracování PD ke stavebnímu
povolení dokumentace půdní vestavby ZŠ
Herálec.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 2 (Ing. K. Štoll,
H. Štollová); (chybí: L. Gregor, P. Troníček)

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 15. 5. 2019 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.
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Volby do Evropského parlamentu 24. - 25. 5. 2019
Do 21. 5. 2019 Vám Obecní úřad Herálec doručí hlasovací lístky do vašich
domovních schránek. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a
to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského
parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování
(tel: 566 663 115 a v den voleb kontaktovat přímo volební komisi).
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v jednom volebním okrsku v budově bývalé české
školy v Herálci. 24. 5. 2019 od 14:00 hod. do 22:00 hod.; 25. 5. 2019 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Splatnost poplatku za komunální odpad,
psa a stočné je 31. 5. 2019
Popelnice: 550 Kč/osoba, rekreační objekt
Stočné: 550 Kč/osoba (+15 % DPH)
750 Kč/rekreační objekt (+ 15 % DPH)
Pes: 300 Kč (majitel psa důchodce 200 Kč)
Číslo účtu: 1623750339/0800
VS: číslo popisné

Finanční správa - Finanční úřad pro Kraj Vysočina územní pracoviště Žďár na Sázavou
upozorňuje: daň z nemovitých věcí v roce 2019 je splatná do 31. května. Poplatníkům, kteří nemají
v roce 2018 změnu, bude zaslána složenka se splatností 31. 5. 2019. Bližší informace na
www.finančníspráva.cz.
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Dobrý den, vážení spoluobčané,
právě jsme prožili Velikonoce. Pro praktikující křesťany znamenají vyvrcholení liturgického kalendáře
a oslavu Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání. Pro ostatní znamenají příchod jara a nového života.
Příroda začíná pučet a kvést, což kromě opuchlých svědících očí a reakcí nás alergiků znamená
i uklízení kolem našich domů a na našich pozemcích. Všichni to chtějí mít „u sebe“ hezké a proto mě
mrzí, že jinam, především na obecní, někteří vyvážejí odpad různého druhu. Pracovníci obce pak mají
při úklidu těchto míst o zábavu postaráno i když by mohli dělat něco prospěšnějšího.
Prosím vyvážejte svůj odpad tam, kam patří.
Každý pátek je otevřen sběrný dvůr, proto
nechápu, proč je v sobotu ráno před jeho bránou
„složeno“ třeba kanape, křesla, pneumatiky nebo
velké tabule skla. Jestli se vám zdá otevírací
doba nedostatečná, napište nebo zavolejte a
zkusíme s tím něco udělat.
Minulé zastupitelstvo pořídilo fotopast,
která se neinstalovala. Po dnešní (26.4.) prohlídce stráně za kabinami jsem rozhodl o jejím
namontování, aby monitorovala prostor pod kabinami. Našel jsem tam čerstvě vyvezenou stavební suť,
plastový odpad a sklo. Kdo bude při této činnosti přistižen, bude předán k přestupkovému řízení na
Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou!!!
V případě vaší potřeby uskladnit zeminu, je teď jednoduché se domluvit se stavebníky, kteří
staví rodinné domy v lokalitě Familie II a potřebují materiál na terénní úpravy. Blíží se volby do
Evropského parlamentu. O jejích významu se vedou sáhodlouhé diskuze. Osobně si myslím, že je
třeba k volbám chodit a vybrat si své zástupce. Vedení obce využije těchto voleb ke svému záměru
zjistit více informací ke způsobu zásobování domácností vodou a způsobu jejích napojení na
kanalizaci. Tyto informace potřebujeme k uzavření smluv o dodávce pitné vody, odvádění a čištění
odpadních vod. Uzavření těchto smluv je nutné a podléhá znění zákonu č.174/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a mělo být dávno provedeno. Zastupitelé obce budou před
volbami roznášet hlasovací lístky. S nimi do jednotlivých domácností roznesou i dotazník o dodávce
pitné vody a odvádění odpadních vod.
Sběrná místa:
- Chodba před volební místností
24. 5. – 25. 5. 2019
- Jednota Herálec
20. 5. – 31. 5. 2019
- Pošta Herálec
20. 5. – 31. 5. 2019
- Anita Herálec
20. 5. – 31. 5. 2019
Prosíme o jeho ! pravdivé ! vyplnění a odevzdání na sběrných místech, která budou náležitě
označená. Ušetříte nám spoustu práce při získávání potřebných informací. Dotazník je sestaven
s ohledem na zákon o GDPR a je zkonzultován s pověřencem pro tento zákon se kterým má obec
uzavřenou smlouvu. Děkuji.
Pracovníci obce spolu s Pavlem Troníčkem v dubnu zasázeli u hřbitova krásnou alej ovocných
stromků. Až tato alej vyroste a bude kvést, bude to od silnice k Herálci krásný pohled. Jednotlivé
stromky byly nabídnuty k adopci. O jejím průběhu pojednává článek Pavla, který najdete dále ve
Zpravodaji. Vysázení aleje byl první počin ve výsadbě zeleně v obci v čemž chceme dále pokračovat.
V minulém vydání Zpravodaje jsem vás informoval o zapůjčení led světel veřejného osvětlení.
V těchto dnech se nám podařilo zapůjčit světla od jiného dodavatele s jinou technologií, která jsme
namontovali na místa původně zapůjčených světel. Prosíme o zaslání vašich názorů na to, jak svítí
a která se vám zdají lepší. Na základě těchto poznatků a provedených měření se budeme rozhodovat
o dalším postupu při uvažované modernizaci veřejného osvětlení.
Dne 6. dubna byla uskutečněná brigáda na pálení klestu v obecním lese po provedené mýtní
těžbě. Děkuji členům Sokola, členům SDH, předsedovi Sokola Stanislavu Suchému ml. a veliteli
hasičů Petrovi Koskovi za odvedenou práci a pomoc při organizaci brigády. Za sobotu se udělal veliký
kus práce. V současné době je paseka zalesněná a oplocená.
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Chci vyvrátit některé mylné informace o tom, že toto pálení mělo něco společného s lesním
požárem ze soboty 20. 4., ale o tom píše ve svém příspěvku dále místostarosta Matěj Trávníček. Jemu
děkuji za perfektní zvládnutí situace za mojí nepřítomnosti. Obrovské DÍKY patří Miloši Kavalírovi
a Adamovi Dospělovi za to, že si všimli kouře z lesa a nebylo jim lhostejné, co se tam děje. Prosím
občany Herálce, aby sledovali své okolí a dali vědět při případném podezření na požár příslušným
orgánům i mně. Jak každý z nás ví, je veliké sucho a nebezpečí požáru je o to větší.
Děkuji také všem lidem, kteří se účastnili akce Čistá Vysočina. Posbírali jsme spoustu odpadků
a udělali tak svoje okolí zase na nějakou dobu hezčí. Nevím, jestli se to tak jeví, ale po všech
ročnících, kterých jsem se účastnil mně připadá odpadků po příkopech méně. Na tomto místě si ale
neodpustím kritiku do vlastních řad, kdy se do akce připojili pouze čtyři obecní zastupitelé. No, snad
to příští rok vylepšíme.
Čeká nás pálení čarodějnic a květnové svátky, tak se nespalme a svátky užijme.
Váš starosta

Kulturní komise pro Vás připravila:
4. 5. 2019 (sobota) - tradiční výšlap na Žákovu horu k chatě Eleonorka - sraz ve 14.00 hod. před
obecním úřadem. Občerstvení zajištěno, pro nejmenší jsou připraveny hry.
10. 5. 2019 (pátek ) - v 17.00 hod. v KD - promítání vybraného filmu Asterix,Obelix - Tajemství
kouzelného lektvaru.
12. 5. 2019 (neděle) - v 16.00 hod. v KD - "Ušatá pohádka" v podání ochotníků ze Světnova.
Připravujeme na červen:
1. 6. 2019 (sobota) - v 19.00 hod. v KD - promítání filmu pro dospělé Bohemian Rhapsody
s občerstvením.
28. 6. 2019 (pátek) - Dětský den.

Čistá Vysočina 2019
Na sobotu 13. 4. 2019 byl za Obec Herálec nahlášen na Kraji Vysočina sběr odpadků v rámci akce
„Čistá Vysočina“. I přes to, že tato akce byla propagovaná včas a účastníme se jí už po šesté, počet
sběračů je čím dál menší. Sešlo se nás 9 dospělých a 1 dítě, což svědčí o tom, jak nám „opravdu
záleží“ na okolním vzhledu přírody kolem naší vesnice. Směr sběru byl určen z Herálce přes
Kocandu, směr Cikháj a zpět lesem na Huť k „panelce“.

Děkuji všem zúčastněným, že obětovali svůj volný čas a tříhodinovou procházkou pomohli přispět
k dobru této akce.
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IX. setkání harmonikářů v Herálci
V sobotu 27. 4. 2019 odpoledne přivítal v kulturním domě pan starosta, místostarosta a kulturní
komise 20 amatérských harmonikářů + 10 doprovodních zpěváků z různých koutů naší republiky.
Přijelo i krojované originální duo z Prahy, účastníci z Břeclavi, Pardubic, Přibyslavi, Zubří, Svitav,
Hlinska… Všichni hýřili dobrou náladou a postupně všechny přítomné návštěvníky svými
vystoupeními rozezpívali a roztančili.
Návštěvnost letos nebyla velká, ale i přesto se tato akce vydařila a všichni se už těší na příští
X.ročník.
Renáta Gregorová
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Požár obecního lesa v katastru Český Herálec
V sobotu 20. 4. 2019 došlo v obecním lese, v katastru
Český Herálec (směr Svratka) k požáru na ploše cca 5 000
m2. Požár mohl být daleko rozsáhlejší, nebýt pohotové
reakce pana Miloše Kavalíra, který si z domu všiml dýmu
nad lesem. Naštěstí na nic nečekal a do lesa se vydal
společně s Adamem Dospělem, kterého potkal cestou.
Oběma bylo při příjezdu na místo ihned jasné, že je zle, a
proto požár ohlásili na linku 150 a ihned se vydali zamezit
rychlému postupování ohně lesem. Během 10 minut se na
místo dostavilo celkem 5 hasičských záchranných sborů
včele s heráleckými dobrovolnými hasiči, kteří na místo
dorazili jako první. Díky rychlému nasazení všech složek
se podařilo oheň zdolat za necelou hodinu a tím i zachránit značnou část lesní školky, která by jinak lehla celá
popelem. Herálečtí hasiči následně prostor hlídali a dohašovali až do večerních hodin, stejně jako následující
den, aby nedošlo opět k zažehnutí ohně.
Příčina vzniku požáru je nyní vyšetřována hasiči i policií ČR. S největší pravděpodobností by se nemělo jednat
o požár vzniklý pálením klestí, vzhledem k tomu, že v této části lesa nebyla v druhé polovině týdne povolena
žádná těžba.
Apelujeme tímto na všechny občany i turisty, aby v lesích žádné ohně nepálili a zároveň neodhazovali
nedopalky cigaret, protože v takto suchých dnech stačí velice málo, aby došlo k podobné události. Zároveň
velice děkujeme panu Kavalírovi a Dospělovi za obětavost a statečnost, kterou při hašení požáru prokázali. Jen
díky nim nemusíme sčítat škody na daleko větší ploše lesa.

Asterix a Obelix aneb 2. promítání kina Herálec
V pátek 10. 5. 2019, v 17:00 se v kulturním domě konečně uskuteční 2. promítání filmu Asterix a
Obelix - Tajemství kouzelného lektvaru, který byl vybrán na konci 1. promítání 17. 2. 2019. Takto
dlouhá prodleva od 1. promítání byla způsobena tím, že tento film nebylo možné dříve získat pro
promítání skrze DVD. Naši mladí diváci si opět na konci filmu budou moci vybrat ze dvou ukázek,
z nichž ta s nejvíce hlasy bude promítána během Dětského dne k ukončení školního roku, které pro vás
plánuje Kulturní komise v pátek 28. 6. 2019, již pod širým nebem.
Zároveň myslíme i na dospělé diváky, pro které připravujeme promítání předběžně v sobotu 1. 6. 2019
od 19:00 v Kulturním domě. Pro tento termín byl vybrán film oceněný mnoha Oscary a to Bohemian
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Rhapsody. Tento film bude úvodem pro venkovní promítání a stejně jako děti, tak i dospělí budou mít
možnost vybrat ze dvou ukázek filmů, který bude v dalším termínu promítán.
Pevně věříme, že si oba filmy užijete a sejdeme se opět v hojném počtu stejně jako při prvním
promítání.

Za Kulturní komisi Matěj Trávníček

Kotlíkové dotace pro občany Herálce
V druhé polovině roku 2019 bude spuštěno již 3. kolo Kotlíkových dotací na území kraje Vysočina.
S největší pravděpodobností by se mělo jednat už o poslední možnost, jak získat peníze od kraje na
pořízení nového kotle, který bude splňovat přísné emisní limity. Již od 1. 9. 2022 nebude podle
platného zákona o ovzduší v České republice možné provozovat v domácnostech staré, neekologické
kotle 1. a 2. emisní třídy. Od roku 2018 je pak zakázán prodej kotlů 3. emisní třídy.
Z tohoto důvodu se vedení obce rozhodlo, že všem našim občanům, kteří budou mít zájem, a
zároveň budou splňovat vypsané podmínky, pomoci se zpracováním žádosti o dotaci i
případným podáním žádosti na Krajském úřadě kraje Vysočina v Jihlavě.
Přesné podmínky by měly být známy až začátkem září 2019, nicméně s největší pravděpodobností by
měly být shodné s podmínkami z roku 2017, a proto se mohou zájemci hlásit na obecním úřadě již
nyní, aby byl dostatek času na shromáždění všech nutných podkladů pro podání žádosti.
Výše dotace je odstupňována podle typu zdroje a je předpokládána na následující zdroje tepla:
•
•
•
•

Kondenzační plynový kotel – 75% dotace, max. 95 000 Kč
Kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% dotace, max. 100 000 Kč
Automatický kotel na biomasu – 80% dotace, max. 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo – 80% dotace, max. 120 000 Kč

Dotace je určena POUZE domácnostem fyzických osob, netýká se právnických osob. Výměny kotlů
mohou být realizovány pouze v rodinných domech či bytových domech s max. třemi bytovými
jednotkami.
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Dotaci lze získat na:
• Zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci
• Nová otopná soustava nebo úprava stávající
• Úpravy spalinových cest
CO NELZE PODPOŘIT:
•
•
•
•

Výměnu kotle 3. a vyšší emisní třídy za nový zdroj tepla
Výměna starého plynového kotle za nový zdroj tepla
Náhrada stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
Výměnu zdroje nelze podpořit v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1.
2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných
programů na podporu výměny kotlů či z Kotlíkových dotací.
Matěj Trávníček

Ovocný sad
V měsíci dubnu jsme vysadili jako experiment první ovocný sad podél cesty u hřbitova. Překvapil nás
velký zájem občanů se do péče o obecní zeleň zapojit, ovocné stromky si mohli takzvaně adoptovat,
maximálně 2 ks. Kromě běžné péče si budou moci sklidit úrodu. Výchovný a udržovací řez provedou
každý rok adoptivní rodiče a zaměstnanci obce. Rádi bychom pokračovali v další výsadbě a uvítáme
jakoukoli spolupráci a dobré nápady.
V druhé etapě bychom rádi doplnili ovocný sad před základní a mateřskou školou. Nejbližším a
snad i největším dílem ve výsadbě zeleně v obci v tomto roce bude výsadba lesoparku, který by měl
sloužit k odpočinku a snad i zkrášlení středu obce, tj. prostor vedle sběrného dvora.
Pavel Troníček

Zahrádkáři Herálec
Dovolte nám, na následujících řádcích, krátké
ohlednutí za Velikonoční výstavou, konanou
o víkendu 12. – 14. dubna.
Přípravy na tuto výstavu započaly již
koncem února. Představu jsme měli poměrně
jasnou,
realizace
byla
poněkud
složitější.
Nepomáhala
ani
ta
skutečnost, že se zapojilo
pouze pár členů a několik
občanek Herálce, všichni
tedy měli plné ruce práce.
Vyzdobit tak velkou plochu,
jakou je sál kulturního domu,
je poněkud velký oříšek.
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Díky píli, odhodlání a hlavně velké
chuti se nám podařilo sál velikonočně
nejen vyzdobit, ale pro děti připravit i
tvořivé dílničky a pro dospělé příjemné
posezení u šálku horkého nápoje
a něčeho dobrého.
Ale vraťme se na začátek,
slavnostní otevření výstavy proběhlo
v pátek, 12. dubna v 16:30. V čem bylo
otevření slavnostní? Děti oblečené do
překrásných krojů, ušitých paní
Vojtovou, si připravily společně se
Žanetou
Gregorovou
a
Jitkou
Novákovou krásné vystoupení plné
říkanek, písniček a tanců. Po velmi
zdařilém vystoupení, se návštěvníkům
otevřel sál kulturního domu. Ale již

v předsálí bylo možné okusit první výtvory od metrového
velikonočního vajíčka, či atypických vajíček ze sena.
Po vstupu do kulturního domu si vnímavý návštěvník povšiml
rozkvetlého stromu. V sále byly nainstalovány dva stromy, na které
bylo umístěno drobounké bílé a růžové květenství i s poupaty. Po
obvodu sálu byly připraveny velikonoční výrobky, které bylo možné
zakoupit – několika způsoby nazdobené kraslice, i pštrosí vajíčka,
věnečky, dekorace na stoly, zápichy do květináčů či háčkované
dekorace. Bylo velmi příjemné slyšet od návštěvníků okamžité reakce,
plné chvály a údivu nad originalitou jednotlivých výrobků.
Uprostřed sálu byly tvořivé dílničky pro děti. Děti si mohly
vyrobit beránka, zajíčka, nazdobit
perníček, ozdobit vajíčko a v neposlední
řadě i vyrobit píšťalku z proutků. Dále jste
se mohli dívat na pletení pomlázek z 9
proutků.
V poslední části sálu si mohli
dospělí posedět, na stolech je čekala
příjemná vůně z květin a připravené něco
dobrého – koláčky, řezy, buchty. Snad si
každý návštěvník pochutnal.
Děkujeme všem návštěvníkům za
podporu, kterou projevili při návštěvě
výstavy. Zároveň velmi děkujeme za milá
a vlídná slova, která jsme slyšeli
v průběhu celého konání. V neposlední
řadě děkuji všem, jenž pomohli tento
nápad realizovat a byli ochotni pomoci.
Majorová Naďa
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Zprávy ze školy
2. 5.

Preventivní program „Ponorka“ pro 7. a 8. ročník

3. 5.

Integrovaný záchranný systém – přednáška pro 8. ročník

6.a7. 5. Ředitelské volno
10. 5. Zápis dětí do mateřské školy od 13:00 do 15:00
13. 5. Dopravní hřiště 4. ročník
15. 5. Fotografování tříd ZŠ a MŠ
24. 5. Školní akademie od 16 hodin v KD
27. 5. Exkurze elektrárna Dukovany 7. – 9. ročník
31. 5. Den dětí – Pohádkový les
Čtvrtky

Pokračování plaveckého výcviku pro 3. a 4. ročník v Hlinsku

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Základní škola a Mateřská škola Herálec
si vás dovoluje pozvat
na školní akademii, která se uskuteční
v pátek 24. 5. 2019 v 16:00 hod
v KD Herálec.
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MASKOT 4. TŘÍDY
Přibližně kolem Vánoc jsme se na třídnické hodině rozhodli, že si vyrobíme třídního maskota. Aby se
zapojil každý ze třídy, vymysleli jsme housenku. Vyráběli jsme ji z pletených nebo uháčkovaných
dílů, s kterými nám pomáhaly maminky a babičky. Společnými silami máme dnes housenku hotovou.
Dostala jméno Bertík Nita a je ozdobou i talismanem naší třídy.
Tereza Gregorová a Eliška Svobodová, žákyně 4. třídy.

Exkurze do Anthroposu a Památníku Leoše Janáčka
Ve středu 10. dubna se žáci 4., 5. a 6. ročníku vypravili do Brna. Navštívili expozici o vývoji člověka
v brněnském Anthroposu. Život a dílo Leoše Janáčka si připomněli v Památníku Leoše Janáčka.
Žáci 6. ročníku o exkurzi napsali: Ve středu jsme byli v Brně v Anthroposu a v domě Leoše Janáčka.
V Anthroposu to bylo super, byl tam mamut, který měl 7 m a vážil až 8 tun. Denně prý snědl až 180
kg potravy. V domě Leoše Janáčka to bylo už trošku nudnější, ale alespoň jsme se něco naučili. Po
prohlídce jsme hráli na ozvučené trubky, to bylo zábavné. Nakonec jsme si pouštěli video o Lišce
Bystroušce. Moc se mi to líbilo a chtěla bych se tam do budoucna ještě podívat.
Mgr. Blanka Junková
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Sázení stromků
V úterý 23. 4. odpoledne se žáci 6. a 8. ročníku zúčastnili výsadby stromků v lese. Po obědě vyrazilo
celkem 23 žáků směrem k rozcestníku Kopaniny, kde na kraji lesa na ně čekal pracovník Lesů ČR. Po
chvilce jsme došli na připravené oplocené místo kousek od Brušoveckého potoku. Dětem bylo
přiřazeno speciální pracovní náčiní sekeromotyky, natáhly si pracovní rukavice a vyposlechly si
instrukce, jak vykopat jamku a správně zasadit sazeničku. Žáci pracovali nepřetržitě celou hodinu,
během které zvládli zasadit přibližně 150 malých jedliček. Někteří si mohli vyzkoušet i geodetickou
činnost a to práci s pásmem a vyměření roztečů sazenic. Celá akce se velmi vydařila. Děti byly
nadšené a měly radost, že mohly přispět k obnově poničených lesů. Mnohokrát také děkujeme panu
revírníkovi Jaroslavu Půlpánovi, který si pro žáky vše připravil, vysvětlil a předal jim i malé odměny.
Mgr. Gabriela Buchtová

Návštěva okresní knihovny a výstav
V předvelikonočním týdnu se žáci 2. stupně vypravili do Žďáru nad Sázavou, kde pro ně byly
v okresní knihovně připraveny tematicky zaměřené besedy. Žáci 6. a 7.ročníku se zaposlouchali do
úryvků z dobrodružné literatury a připomněli si nejznámější české a světové spisovatele tohoto
literárního žánru. Žáky 8. a 9. ročníku čekala beseda na téma Drogy v české a světové literatuře.
Zbytek dopoledne strávili mladší žáci v Regionálním muzeu, kde se dozvěděli, jak se slavily
Velikonoce na Horácku. Připomněli si velikonoční tradice i zvyky našich předků, mohli srovnat, jak
se slavily Velikonoce dříve a nyní. Starší žáci navštívili interaktivní výstavu Leonardo v Muzeu nové
generace. Seznámili se s da Vinciho vynálezy, uměním i jeho vědeckou prací. Besedy i výstavy tak
doplnily výuku a věřím, že se žákům líbily a odnesli si z nich nové vědomosti.
Mgr. Blanka Junková
Všechny aktuální informace jsou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz
Zpracovala: Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Herálec
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Zprávy ze školky
Děti se byly podívat v
Obecní knihovně, kde
se ,,vrhly“ na dětské
knihy,
které
jim
připravila
paní
Iva
Tlustá, poslechly si, jak
půjčování knih probíhá
a slíbily, že se stanou
pravidelnými
čtenáři,
neboť v knihovně se jim
líbilo a všechny knihy si
chtěly odnést rovnou
domů.

Nadšeny byly předškolní děti
na
návštěvě
v
1. třídě. Poslechly si, jak
prvňáčci pěkně čtou a skvěle
zvládnou početní úkoly. Paní
učitelka Mgr. Procházková
zapojila
do
vyučování
i předškolní děti, které
poznávaly písmenka, třídily
obrázky
ze
souboru
,,Popletené
jaro“
a posadily se do školních
lavic.

Co nás čeká v květnu:
Téma týdne:
Domácí zvířátka
Louka – květiny, hmyz
Život v rybníku

Akce:
Divadlo,, Tři čuníci a osrov pokladů“
Ukončení plaveckého výcviku
Společné fotografování

Zápis dětí do Mateřské školy Herálec proběhne v pátek 10. 5. 2019 od 13.00 do 15.00 hod.
Podmínky a kritéria pro přijetí jsou zveřejněny na www.zsheralec.cz.
Dagmar Kuncová
vedoucí učitelka MŠ
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Křesťanské okénko
12. května – Den matek
Večerní píseň
Jaroslav Seifert
Když bylo dobře mamince,
bylo i pěkně v našem bytě.
Hmoždíř, který stál na skříňce,
zatřpytil se a okamžitě
skla oken, po nichž před chvilkou
plakalo ještě bílé jíní,
svítila opět po kuchyni,
kde vonělo to vanilkou.
Když zpívala, hned vesele
spustili ptáci před okny nám.
Měla-li mráček na čele,
odletěli hned ptáci jinam.
Zmlkli jsme rázem, ztichl smích.
I černé kotě, které tlapkou
pohrávalo si se skořápkou,
dívalo se jí po očích.
Když padala již únavou
a večer spát nás odnášela,
tu rukou drsnou od popela
stlala nám měkce pod hlavou.
V hořáku ještě přede plyn
a nad pelestí přechází nám,
podobaje se pavučinám,
velikánský stín maminčin.
Dnes už tak šťastně neusínám.

16. – 19. května – Svatojánská pouť na Zelené hoře
– podrobný program najdete na vývěskách u kostela.
V neděli 19. května se chystáme na druhou pěší pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Rádi bychom opět
stihli první ranní mší v 6 hod, proto bude sraz ve 2:55 hod u kostela v Herálci, čtrnáctikilometrovou
pouť zahájíme ve 3 hod.
Těšíme se na Vás ☺!
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4. května – sv. Florian
– je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či
pekařů. V ikonografii je obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení,
případně přímo hasící požár.

HOŘÍÍÍ!!!
Nová hasičská garáž je již téměř hotová, zítra se bude montovat nejhlavnější venkovní část –
vrata. Béda spokojeně zatáhl okenní závěs. Stihli to do konce roku.
Se slastným pocitem si vyndal pivo. Usedl do sedačky a chtěl si hodit nohy na stůl. Zabránily mu
v tom ale přítomné děti, kterým právě začínala pohádka na dobrou noc. Sám je za zvednuté nohy
honí a teď by jim měl jít příkladem? S povzdechem si natáhl své pětačtyřicítky na zem před
sebe a přivřel oči. Znovu byl v garáži, rozměřovali, přeměřovali, aby zítra bylo všechno
připraveno. Už zítra, zítra…
Slastné snění bylo náhle přerušeno houkáním sirény. Béda se okamžitě probral. Kdyby po něm
něco chtěla žena, nezvedl by se s takovou rychlostí, jako když houkli. Rychle! Rychle! Hoří! Nebo
co… Hlavně, že je zásah! Oproti loňsku byla jejich zásahová jednotka ve výjezdech na padesáti
procentech. Letmý pohled na telefon ukázal, že opět podcenil nabíječku a v černém displeji si
může tak akorát rovnat ofinku. No co, hlavně rychle! Kde mám zase ponožky? Ještě klíče, helmu,
boty, hele – plonkový telefon (pro případ: co kdyby) - a než se kdo doma vzpamatoval, zacvakly za
ním dveře.
Ještě že to má tak blízko! Třeba bude dneska u vrat první. Sbíhání z kopečka ukazuje, že má
opravdu vítězství na dosah. Žádné auto či kolo vezoucí spolubratra není v dohledu, provizorní
plachtová vrata zatažená…
Dokázal jsem to! Jsem tu první! Ale – zatím také jediný! Kde jsou ostatní?
Béda zkusil „nastartovat“ telefon. Hurá, chytl se!
„No ahoj, kde seš? Máme výjezd! Kam jedeme?“
„Cooo? Co blbneš? Dyť já tu žádnou esemesku nemám.“
„Mně se vybil telefon, Mám náhradní, abych byl aspoň ve spojení. Houkala siréna. Takhle těch
deset minut nedáme. Kde jste všichni?!“
„Hele, uklidni se, už jedu.“
Béda přecházel nervózně sem a tam. Hlavu si mohl ukroutit, ale nikde nikdo. Ani Laďka ne! To je
divné…
Jeho kroky zastavilo zvonění mobilu:
„Asi budeš muset na mimořádnou prohlídku, protože nevím, co jsi slyšel. Žádná siréna nehoukala,
žádný výjezd se nekoná.“
Béda se zklamaně vracel k domovu. Škoda, že to má tak blízko! Jak jen řekne doma, že má
slyšiny? Vždyť tu sirénu slyšel úplně jasně a zřetelně!
Pomalu odemkl vchod a než stihl sáhnout po vypínači, malá místnost se zaplnila světlem. Proti
Bédovi stála jeho žena a trošku soucitně, trošku potutelně se usmívala.
„To jsi to brzy uhasil. Škoda, že jsi tak rychle vyběhl, ani jsi mi nedal pusu. Kdybys mi ji totiž šel
dát, stihla bych Ti říct, že to houkání bylo ve Večerníčku v televizi.“
(uveřejněno s laskavým svolením autora BrKa)
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“
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Pokračování příště…..
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SPORT - KOPANÁ MUŽI ,,A“
V měsíci dubnu jsme vstoupili do jarních odvet. Po prvních výhrách nebyly výsledky příliš příznivé, ale
v posledním zápase před uzávěrkou tohoto čísla jsme dokázali bodovat na hřišti Bedřichova a držíme první
místo v tabulce!
HERÁLEC – KAMENICE 2:0 (Uchytil 2x)
Na úvod jara nás čekal těžký protivník, Kamenice na podzim získala o pět bodů méně a přezimovala na třetím
místě tabulky. V úvodu si lépe s míčem rozuměli hosté, jejich výpady však spolehlivě kryl Forchtsam, u kterého
začala naše první velká šance ke skórování. Rychle rozehrál na Veselského a po jeho přihrávce pěkným
obloučkem vysunul Uchytila Holec, kapitán ve vápně balon zasekl a přihrával pod sebe na osamoceného
Slováčka, který v dobré pozici bránu přestřelil. Následně se gólové příležitosti na druhé straně zalekl Hadač,
který nasměroval zakončení pouze do nohy dobře vyběhnuvšího Forchtsama, a to přišlo Kamenici draho v 19.
minutě. Dlouhý aut do vápna vybojoval na naše kopačky Skála, přiťukl Boháčovi, jehož střela byla sice bídná,
ale na zadní tyči na ní včas zareagoval Uchytil a pohotově pobídku doklepl do sítě, 1:0! Kamenice kontrovala
tvrdou ranou Zahradníka, Forchtsam byl u tyče včas. Optickou převahu Kamenice nevyužila, s míčem se dostala
maximálně po vápno, a proto jsme udeřili znovu my. Nejprve jsme ztratili balon při rozehrávce, dobře pozičně
hrající Cach ho získal zpět do našeho držení a ihned ho nasměroval na Boháče, který si dokáže s otevřenou
soupeřovou obranou hravě poradit. Skvěle načasovaným pasem vyslal do samostatného úniku Uchytila, ten
zvolil k zakončení hokejový blafák a během devíti minut skóroval podruhé! A o chvíli později mohlo být mezi
150ti přihlížejícími diváky ještě veseleji a znovu v tom měla prsty stejná trojice hráčů. Cach na Boháče – Boháč
na Uchytila a Uchytil sám na Přibyla, kapitán mohl zkompletovat hodně rychlý hattrick, tentokrát však střelou
na hostujícího gólmana nevyzrál. Do poločasu mohla Kamenice snížit po propadnutí centru až na malé vápno,
proti byl Forchtsam, který výborným zákrokem udržel čisté konto. A když už byl Forchtsam po rohovém kopu
těsně před půlí překonán, zaskočil za něj na brankové čáře Kovář. Do druhého dějství jsme vstoupili nápaditým
ťukesem Boháče s Uchytilem, kteří přešli z obranné poloviny na 4 přihrávky až před soupeřovo vápno, těžkým
kopem zakončoval prvně jmenovaný těsně vedle. Kamenice byla poměrně bezradná, nepřekonatelnou
překážku pro ni tvořila dobře fungující obrana v čele s bezchybným Holcem. Forchtsama neohrozila ojedinělá
slabá střela Pelce, ani nepřesná hlavička Míky. Na druhé straně se po centru v těžké pozici neprosadil Skála,
Veselský Přibyla z úhlu nepropálil a Boháčův zajímavý střílený centr byl odvrácen. Závěr utkání jsme si v poklidu
pohlídali a zaslouženě si připsali proti houževnatému soupeři první jarní tři body!
HUMPOLEC B – HERÁLEC 1:7 (Uchytil 2x, Boháč 2x, Hamák, Skála, vlastní)
První venkovní utkání nás poslalo zpět na ne příliš oblíbenou umělku. V úvodu se obě mužstva spíše hledala,
souboj střídal souboj a fotbalovou akci bychom hledali těžko. O patřičný vzruch se postaral až nepřesnou
rozehrávkou Forchtsam, Kratochvíl měl před sebou prázdnou bránu, ale nedůrazným zakončením dal
příležitost našemu gólmanovi k vytáhnutí skvělého zákroku, a tak se pokračovalo bez branek. Poté následovala
hluchá pasáž, k ohrožení branky se ani jeden tým nedostal, domácí se dožadovali penalty, když sjel míč po ruce
jednomu z obránců, píšťalka sudího však zůstala němá. Dost nepříjemně se rozezněla až po špatné rozehrávce
Černého, kdy musel za záchrannou brzdu zatáhnout Kovář a kopal se přímý kop těsně za šestnáctkou, exekutor
trefil pouze zeď. Když nabízenou příležitost zahodil Humpolec, důležitou první branku jsme vstřelili my. To
výborně přenesl těžiště hry Okurka, Hamák poslal ostrý centr do vápna, kde ho odvrátil pouze k nohám Skály
nepřesvědčivým zákrokem Páša a pro našeho záložníka již nebyl problém napálit balon pod břevno, 0:1! Po
vedoucím gólu se musel dvakrát činit Forchtsam, výlety na hranici vápna zvládl. Přímý kop z ideální pozice
rozehrával Boháč, Páša dělovku vyrazil opět ke Skálovi, který však tentokrát pohořel a bránu vysoko přestřelil.
To nás naštěstí nemuselo mrzet dlouho, Boháč roztáhl hru do strany na Veselského a jeho centr uklidil hlavou
ke vzdálenější tyči Uchytil, v poločase jsme vedli o dvě branky! Z kraje druhé poloviny jsme měli štěstí, že
vysoký balon trefil nečistě osamocen před vyběhnuvším Forchtsamem Beránek a kulatý nesmysl mu
nasměroval přímo na nohu. V 50.minutě jsme přidali třetí branku a de facto rozhodli o osudu utkání. Boháč
zhruba 20 metrů od brány zasekávačkou vyřadil ze hry dvojici protivníků, třetímu udělal kličku a placírkou
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vyslal nádhernou ránu přesně k tyči, 0:3! Za chvíli bylo slyšet radostné juchání v táboře našich fanoušků znovu.
Oku lahodící ťukes, do kterého se zapojili Skála s Cachem, vyústil v přihrávku do vyložené šance Boháčovi a
tenhle borec byl k nezastavení - placírka na zadní a jdeme slavit, hoši - 61. minuta 0:4! Domácí již působili
odevzdaným dojmem, naopak my jsme měli sil na rozdávání a o 4 minuty déle jsme dovršili búra. Po celý zápas
skvěle piloval lajnu Veselský, směrem dopředu byl velice aktivní, směrem dozadu zase velice spolehlivý. Opět
nešetřil krokem a vyrazil do soupeřova vápna, kde ostře centroval na Uchytila, před ním si přihrávku do branky
srazil Fikar a bylo to již 0:5. Zaváhání Černého chtěl potrestat Maršík, udělal kličku vyběhnuvšímu
Forchtsamovi, ale vrátit se stihl Veselský, po kontaktu křídelník domácích upadl, ani tentokrát se však
nepískalo. A Černý zasáhl nešťastně i o chvíli později, už to vypadalo, že skluzem dlouhý míč uzme do našeho
vlastnictví, ten však uskočil a po přihrávce na penaltu upravil skóre Beránek, 71.minuta 1:5! Inkasovaná branka
nás mohla ponechat klidnými a znovu jsme se hnali do útoku. Když vystihl rozehrávku Hamák, z voleje vyslal do
úniku Uchytila, jeho klička gólmanovi byla příliš dlouhá a zakončit nedokázal. Další zářez jsme přidali
v 74.minutě. Slováček posunul balon na Skálu a ten ho vykulil proti noze Hamákovi, který se krásným
obstřelem zapsal do střelecké listiny, 1:6! Závěr zápasu, to už byl z naší strany ťukes, sice nám nevyšla
pohledná kombinace, ale míč vracel zpět před bránu Hamák, Pálka ho tečoval na zadní tyč, kterou zavíral
Uchytil a udělal za zápasem definitivní tečku, 83.minuta 1:7!
HERÁLEC – TELČ 0:1
Hned první minuta dalšího domácího střetnutí pro nás znamenala vydatnou studenou sprchu. Naivní přístup ve
středu pole zapříčinil pas na pravé křídlo, kde potáhl balon do vápna hráč v červeném a ideálně našel na
malém vápně před bezmocným Forchtsamem Klobasu, který v úvodní minutě poslal hosty do vedení, 0:1! A za
chvíli mohla přijít další nepříjemná koupel. To špatně rozehrál Okurka a sám před Forchtsamem byl Jančo,
zvolil obstřel okolo nohy, ale trefil pouze tyč. První koukatelnou akci jsme předvedli po pěkném vybídnutí
Kováře Černým, krajní bek si naběhl až za obranu a halfvolejem vyslal tvrdou střelu, bohužel pouze do
vyběhnuvšího Misaře. Rychle jsme přešli do útoku po zachycení přihrávky před bránu Forchtsamem, jeho
výhoz posunul na Uchytila Hamák, kapitán vyčkal na doplnění z druhé vlny, přihrával Skálovi, který měl míč
trochu pod nohou a možná i proto z dobré pozice netrefil zařízení. Z naší strany to bylo pomalé, míč sice chodil,
ale nejčastěji mezi defenzivními hráči, vpředu chyběl pohyb, k vidění tak bylo nespočet rozhazujících rukou,
kdy jednoduše nebylo komu přihrát. Často jsme byli v souboji pozdě a navíc jsme ztráceli v důrazu, v nasazení a
bojovnosti měla Telč navrch. Ale když už jsme někde byli včas, pak to znamenalo pro Misaře nebezpečí.
Špatnou rozehrávku Noska vystihl Skála a po něm pěkně centroval Slováček, před Boháčem odehrál na roh
stoper hostí. Po kopu Boháče od rohového praporku vyskočil nejvýše Všohájek a měl velké štěstí, při snaze
odvrátit balon trefil břevno své branky. Po kombinaci středem hřiště se uvolnil Uchytil, placírkou však
zakončoval nad. A protože ve zbytku poločasu bylo k vidění z naší strany už jen několik naprosto vyhozených
přihrávek na nikoho, šli jsme do kabin za nepříznivého stavu. Totožně, jako dějství první, mohlo začít i to druhé.
Pas za obranu podcenil Kovář a při snaze odehrát míč podklouzl, sám před Forchtsamem se tak ocitl Jančo,
který orazítkoval tyč, balon se odrazil ke Klobasovi a před ním byla poměrně snadná úloha – trefit odkrytou
branku. Naštěstí pro nás si Forchtsam postavil tyčky dobře a nadarmo plachtící vzduchem vytlačil očima balon
znovu na tyč. Zvonící tyčky pro nás zafungovaly jako dostatečný budíček a konečně začal náš výkon jít pozvolna
směrem vzhůru. Rychlý protiútok vedl Boháč, který vyslal Slováčka, aby si na zadní tyči počíhal na jeho přesný
centr, zakončení mu však nevyšlo a těsně minul. Moment překvapení se snažil využít Okurka, rychle rozehrál
volný kop na Holce, který si výborným prvním dotykem přichystal stoprocentní šanci, ale jeho dělovka se mezi
tři tyče nevešla. Vytvářeli jsme si tlak, hrálo se převážně na soupeřově polovině, ale tentokrát to v útoku dřelo.
Bránu se v dobrých příležitostech nepodařilo trefit Boháčovi, Kovářovi ani Holcovi po přímém kopu. Když už
trefil bránu po trestňáku Okurka, vyznamenal se Misař a střelu vyškrábl, stejně jako gólovou hlavičku Skály. Že
nám nebylo souzeno vstřelit gól, potvrdil Čejka, který se parádně položil do odraženého míče, ale orazítkoval
pouze břevno. Misařovi zřejmě musí zřejmě znít v uších ještě dnes, po faulu na Chmelíka rozezvučel brankovou
konstrukci i Holec. Telč nemusela mrzet ani neproměněná tutovka ze samotného závěru a překvapivě, ale
zaslouženě, si z našeho hřiště odvezla všechny body.
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MÍROVKA – HERÁLEC 1:1 (Hamák)
Za chladného počasí jsme se do první příležitosti dostali při rohovém kopu, odražený míč si našel Ptaszek,
z otočky těžkým kopem pálil nad. A i další rozehrávka od rohového praporku vyústila v zajímavou příležitost,
hlavičkovanou před Berkym vyhrál Skála, který hlavou přehazoval právě gólmana Mírovky, ale za ním byl před
brankovou čárou ještě dobře postavený stoper domácích a gólovou šanci na poslední chvíli zmařil. Na hřišti
nevalné úrovně jsme byli i přes potíže s krocením balónu lepším týmem, zamířit mezi tyče se nám však
nedařilo, ve velké šanci po centru Okurky hlavičkoval osamocený Chmelík vedle. Forchtsamovi chyběl po
naražení s Okurkou krok, aby mohl změnit dráhu letu míče před vyběhnuvším Berkym. Zkoušeli jsme to i
střelami za hranicí vápna, Okurkova utažená placírka šla těsně vedle, stejně jako Forchtsamův pokus trefit
šibenici. Největší šanci zahodil Hamák, po centru Slováčka nezasáhla hned trojice bránících hráčů a osamocený
záložník měl na noze vedení, ani toto nám nestačilo a zakončení snad ani nestojí za řeč. Neproměněné šance
nás pořádně zabolely ve 40.minutě. Po několika soubojích uprostřed hřiště letěl dlouhý balon do našeho
vápna, tam zřejmě došlo ke špatné komunikaci mezi Tichým a dobíhajícím Forchtsamem, překvapivě se ho ujal
Němec a poslal do té doby bezradnou Mírovku do vedení 1:0, které svítilo na ukazateli skóre i po uplynutí první
pětačtyřicetiminutovky. Bylo jasné, že jestli chceme pomýšlet na bodový zisk, musíme se ve druhém dějství
ještě více tlačit do koncovky a hlavně jí zkvalitnit! O první pokus se pokoušel po chytrém obloučku Břízy
Uchytil, před ním zasáhl včasným vyběhnutím Berky. Při snaze o vyrovnání jsme útočili v co největším počtu
hráčů, tím ale pochopitelně vznikala okénka v naší obraně a Mírovka se pouštěla do brejků. Čárou přes
rozpočet pro soupeře byla přítomnost Ptaszeka, který odehrál výborné utkání a ukázal, že fotbal se zkrátka
hrát nezapomíná. A uplatnil i přehled ve hře, našel na vápně osamoceného Uchytila, jehož zbrklé zakončení
z otočky minulo bránu. Gólový půst jsme ukončili v 57.minutě. V obranném pokutovém území skvěle
zapracoval Skála a po rychlém přechodu snad poprvé dostal balon do běhu Uchytil, zatáhl ho až do vápna, kde
ho předložil Hamákovi, který tentokrát zachoval chladnou hlavu a s přehledem trefil poloprázdnou branku, 1:1!
Po vyrovnání jsme drželi míč, snažili se hrát, ale do větší příležitosti se ne a ne dostat. Ojedinělé, zato pořádné
šance, měla Mírovka po krátkém výhozu Tichého, kterého se snažil využít Martínek, balon prosvištěl těsně nad
břevnem a poté byli domácí ještě blíže. Po centru a sklepnutí Netopilíka, na zadní tyči zívala prázdná svatyně
před Němcem, ten ale podruhé skórovat odmítl a i s přispěním skoku Tichého pod jeho nohy trefil pouze tyč! A
branková konstrukce zvonila ještě jednou, když Martínkovi sjel po kopačce centr tak dobře, že se míč svezl po
břevnu. My jsme se i přes platonickou převahu dostali pouze k nepřesným zakončením a ve značně oslabené
sestavě odjeli z Mírovky s bodem, který však znamenal první místo v soutěži.
BEDŘICHOV – HERÁLEC 2:2 (Skála, Okurka)
Šlágr kola, tím byl zápas mezi námi a druhým týmem tabulky z Bedřichova. Za nádherného počasí se domácí
dostali do vedení v 7.minutě. To nedokázal odehrát balon do bezpečí Kovář, Štěpánek ho poslal do vápna, kde
ho přeběhlo několik hráčů v červeném, a když už se zdálo, že je nebezpečí zažehnáno, vyplaval na vápně Goth
a nedal Forchtsamovi střelou skrz klubko těl šanci, 1:0! Inkasovaná branka nás naštěstí nepoložila a
v 11.minutě bylo srovnáno. Akci středem hřiště zužitkoval Skála, který si narazil s Uchytilem a tváří v tvář
Šánovi uklidil balon přesně k tyči, 11.minuta 1:1! Obrátit stav jsme dokázali v 15.minutě. To centroval Veselský,
míč propadl překvapivě až k úplně volnému Okurkovi a jeho placírka Šánu překonala podruhé, 1:2! Poté jsme
vyčkávali, s čím domácí přijdou, soustředili se na svou hru, která nesla ovoce, chybělo však zakončení. Po
rychlém brejku přihrával Skála před bránu Boháčovi, ve skluzu zasáhl Paulík. Kovářovu povedenou ránu vytěsnil
s námahou Šána, stejně jako na druhé straně vychytal Havlíka Forchtsam. Téměř z ničeho soupeř vyrovnal po
naší chybě v komunikaci, kdy se srazili Hamák s Kovářem a Grepl propálil našeho brankáře, 2:2! Do konce
poločasu musel ještě jednou skvělý reflex vytáhnout Forchtsam po střele Nováka, na druhé straně slabě pálil
Boháč a po únicích po křídle se v dobrých pozicích neprocpali do zakončení Uchytil a znovu Boháč. Blízko gólu
jsme byli na začátku druhého dějství po hlavičce Holce, která rozvlnila boční síť. Po změně stran jsme se však
bohužel přizpůsobili hře soupeře a velmi dobrý projev z první půle se vytratil, vinou bylo i nucené střídání
Uchytila. S přibývajícím časem ubývaly síly a vznikaly díry v defenzivě, když nesklapla ofsajdová past, šel sám na
Forchtsama Novák, výborný zákrok našeho gólmana nás ponechal ve hře o 3 body. S kapitánskou páskou na
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ruce měl obrovskou vůli zlomit zápas v náš prospěch Boháč, šikovně si klestil cestu přes přesilu protihráčů, jako
tank se dostal až do vápna a i když zakončoval na dlouhou nohu, gólu zabránil až Marešův skluz na poslední
chvíli za překonaným Šánou. I když jsme chtěli a snažili se ještě něco vymyslet, kupili jsme pod nátlakem
ubíhajícího času v rozehrávce hloupé chyby, po jedné z nich pádil po lajně Novák a Skála s jazykem vyplazeným
skoro až v Jihlavě se musel hodně vyždímat při posledním větším sprintu a ve skluzu odehrát přihrávku před
úplně volným útočníkem domácích. A protože po následném rohu hlavní rozhodčí naposledy foukl do píšťalky,
rozešel se první celek s druhým smírně.

Společenská kronika
V květnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
3. 5. Jana Matulová, Český Herálec 486, 60 let
16. 5. Vladimír Zdražil, Herálec 196, 65 let
19. 5. Růžena Maštalířská, Český Herálec 383, 83 let
19. 5. Vladimíra Kučerová, Herálec 278, 55 let
24. 5. Marie Burešová, Český Herálec 176, 85 let
24. 5. Jana Gregorová, Český Herálec 398, 70 let
26. 5. Věra Bártová, Český Herálec 35, 60 let
Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Inzerce
Koupím chalupu nebo dům k trvalému
bydlení, zahrada výhodou. 737 669 542
Nutně hledám byt. S opravami počítám.
Balkon výhodou. Dohoda jistá. 739 747 258
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