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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 8/5-2019, konaného 15. 05. 2019 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: 14 (17:20 hod. David Gregor Dis, 17:30 hod. kooptace pana Petra Vrábela)
Omluveni: paní Zdeňka Gregorová a pan Luboš Gregor, viz. Presenční listina“
________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 7/4-2019 z 10. 4. 2019
2.2. Kontrola usnesení RO
3. Hospodaření obce
4. Pozemkové záležitosti
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
6. Diskuse – různé
7. Závěr
___________________________________________________________________________
1. Záznam jednání:
1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.2. Jmenování zapisovatele: Ing. Jiří Rychnovský
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: paní Hana Štolová a Ing. Kristýna Teplá
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
1.1. ZO bere na vědomí odstoupení z funkce člena Zastupitelstva obce Herálec p. Lubomíra Gregora, který
na svou funkci rezignoval 30. 4. 2019. Na uvolněný mandát nastupuje další v pořadí tj. Ing. Petr Vrábel.
1.2. ZO bere na vědomí složení slibu náhradníka na člena Zastupitelstva obce Herálec pana Ing. Petra
Vrábela.
___________________________________________________________________________
2.1. Kontrola usnesení ZO č. 7/4-2019:
2.2. ZO schvaluje cenovou nabídku od firmy ENVIROX s.r.o. na čištění části kanalizačního řádu od ČOV
do středu obce ve výši 103.455 Kč bez DPH. Starosta informoval přítomné o současném stavu, zatím
neprovedeno po dohodě s Jiřím Stodolu.
2.3. ZO schvaluje při prováděných pracích v lokalitě Familie II. provést i rozvody chráničky na případné
telekomunikační sítě. Technické řešení je projednáváno s firmou Cetin. Starosta informoval přítomné o
vývoji této akce s tím, že nastaly nové skutečnosti ohledně vstupu dalšího dodavatele požadovaných
prací, viz. dále body 4.8 a 4.9.
5.9. ZO schvaluje žádost o vybudování dopravního zrcadla v nepřehledné zatáčce u pí. Majorové
v Chaloupkách. Starosta zaslal 16. 4. 2019 žádost o posouzení realizace této stavby PO ČR, čeká na
vyjádření.
5.12. ZO schvaluje pořízení 1 ks ukazatele měření rychlosti a jeho umístění pod kostelem ve směru od
Kocandy. Starosta 15. 4. 2019 zadal realizaci této akce.
5.13. ZO schvaluje uzavření smlouvy s p. Pelikánem na vypracování PD ke stavebnímu povolení
dokumentace půdní vestavby ZŠ Herálec. Jednání s panem Pelikánem probíhají.
___________________________________________________________________________
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3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje – zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za r. 2018 a nápravná opatření, která
jsou nutná na základě provedeného auditu ze dne 24.04.2019.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
3.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
3.3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4/2019
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
3.4. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za měsíc 4/2019 ve výši 4 600,-Kč
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.1
3.5. ZO schvaluje žádost o osvobození platby za odpad a stočné pana AD, Herálec č.p. 445. Hlasováno bylo
o osvobození platby za odpady.
Hlasování: Pro 2, proti 11, zdrž.1
___________________________________________________________________________
4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO bere na vědomí žádost na prodej pozemku p.č.1035/39 o výměře 21 m2 v kú. Český Herálec dle
GP č. 770-1152/2019 za cenu 50,- Kč/m2, dle žádosti ze dne 15.5.2019 č.j. 543/2019. Kupující SJM PD
a MD, R1602, Hlinsko.
Žádost bude bezodkladně postoupena stavební komisi k vyjádření, ta své doporučení předloží na
nejbližším zasedání.
4.2. ZO schvaluje prodej pozemku p.č.18/8 o výměře 101 m2 v kú. Herálec na Moravě za cenu 50 Kč/m2.
Kupující ŠL, Herálec 194 a zároveň ZO schvaluje nákup pozemku p. č. 544/11 o výměře 30 m2 v kú.
Herálec na Moravě za cenu 50 Kč/m2 - prodávající MB a ŠL každý ideální ½. A dále ZO schvaluje
nákup pozemku p.č.1050/1 o výměře 189 m2 v kú. Český Herálec za cenu 50 Kč/ m2--prodávající MB
a ŠL každý ideální ½.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
4.3. ZO schvaluje prodej pozemku p.č.271/26 o výměře 440 m2 v kú. Český Herálec za cenu 50 Kč/m2.
Kupující Ing. VP, H 144.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
4.4. ZO bere na vědomí prodej částí pozemků p.č. 9/4 a p.č. 9/26 v kú. Český Herálec. Kupující Z a HB,
H 30.
4. 5. ZO bere na vědomí nabídku paní J.
4.6. ZO schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 231/3 a p.č. 1021/1 s hranicemi pozemku 232/7 v kú. Český
Herálec za podmínek doporučených stavební komisí. Žadatelé KZ a WV. Nájemní smlouva, její
jednotlivé body budou plně v souladu s podmínkami platného ceníku.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.1
4.7. ZO bere na vědomí žádost o odprodej části pozemku 1021/1 a části pozemku 1019/5 ku. Český Herálec
dle předložené žádosti a přiloženého nákresu. Žadatelé manželé S.
4. 8. ZO schvaluje nabídku firmy SATT a.s. Žďár nad Sázavou na zasíťování obce Herálec optickou sítí dle
obdržené nabídky.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
4. 9. ZO schvaluje projektovou dokumentaci předloženou firmou SATT a.s. Žďár nad Sázavou na
provedení rozvodů optického kabelu v lokalitě RD Familie II.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
___________________________________________________________________________
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Darovací smlouvu s Krajem Vysočina na finanční dar ve výši 34.581,- Kč na zabezpečení
vzdělávání.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
5.2. ZO bere na vědomí rozhodnutí Základní školy a Mateřské školy Herálec p. o. o vyhlášení ředitelského
volna pro základní školu na 15. 7. - 30. 8. 2019.
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5.3. ZO schvaluje obsah projektu Rekonstrukce objektu č.p. 91 v Herálci a podání žádosti o dotaci do
programu MMR 117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití na akci nákup
a rekonstrukce objektu č.p. 91 v obci Herálec
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
5.4. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na koupi nemovité věci čp. 91 od pana JS, Herálec 462 za
cenu 2.000.000 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.2
5.5. ZO schvaluje pronájem KD na 7. 6. 2019 k pořádání muzikálu ,,Nestříhat“ za cenu 100,- Kč.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
5.6. ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok v čp.149 pro pí. VF, H čp.149
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
5.7. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.1040013237/001
s názvem,Herálec, Mariánská Huť, obnova NN“.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž.0
5.8. ZO schvaluje žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 7 500 ,-Kč.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrž.10
5.9. ZO schvaluje ceník poskytovaných služeb obcí Herálec
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.1
5.10. ZO schvaluje nákup vánoční výzdoby na osazení 10 sloupů veřejného osvětlení cca v hodnotě
40 000,-Kč a na ozdobení stromu v hodnotě cca 20 000,- Kč. Ozdobeny budou sloupy v centru obce a
strom u školy.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.1

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 12. 6. 2019 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.

Oznámení:
MUDr. Martin Hatala oznamuje, že od 30. 05. 2019 začíná
ordinovat v Herálci i ve Svratce.
Za způsobené zpoždění se velice omlouvá.
Ordinační hodiny: Po: 8-12;13-15 hod. Svratka
Út: 8-12 hod. Herálec
St: 8-12 hod. Svratka
Čt: 8-12; 13-15 hod. Herálec
Pá: zavřeno

Odběry krve: 7:15 - 8 hod. Tel: 605157685

Obec Herálec hledá brigádníky na pomocné a úklidové práce v obci.
Hledáme pracovnici/pracovníka na úklid zdravotního střediska. Nástup nejlépe od
1. července 2019, případně podle dohody. Bližší informace v ordinaci lékařů, případně
na Obecním úřadu v Herálci.
Obec Herálec nabízí k likvidaci staré nefunkční oplocenky – poškozené kalamitou.
Zájemci ať se přihlásí u OLH p. F. Vrány na tf: 724 249 297
Knihovna bude 12. 6. a 31. 7. 2019 UZAVŘENA.
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Dobrý den,
vážení spoluobčané, někteří z vás zaregistrovali poněkud větší aktivitu ohledně obecní vody.
V naší obci nám na základě smluvního vztahu odebírá pravidelně vzorky pitné vody firma ENVIRO
EKOANALYTIKA s.r.o. Velké Meziříčí. Ve své laboratoři provádí analýzu a vyhodnocení, které ve formě
protokolu o zkoušce odevzdává na obecní úřad, kde se tyto protokoly archivují.
Před měsícem mě kontaktovala jednatelka firmy ENVIRO EKOANALYTIKA s.r.o. a informovala o
mírném nadlimitním množství dusičnanů ve vodovodní síti. Poté jsme odebrali dvakrát po týdnu 23 vzorků,
ty jsme odvezli na analýzu. Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že dusičnany pochází ze studny v ,,Teplém
lesíku“. Tato studna byla na základě výsledků okamžitě odpojena od sítě. V současné době zjišťujeme
možnou příčinu znečištění a hledáme vhodnou technologii na úpravu vody z tohoto zdroje.
Herálecký obecní vodovod je napájen celkem ze čtyř zdrojů. Prvním je už zmiňovaný ,,Teplý lesík“, druhým
je studna v Otroku, třetím prameniště na Huti a čtvrtým vrtané studny tamtéž. Po odpojení studny v lesíku
byl Herálec napájen z prameniště na Huti.
Po velice vydatném dešti přes noc z úterý na středu 22.5. a po celý tento den se kromě zvednutí hladiny řeky
Svratky až téměř k hranici pro vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity stalo i to, že prudký a vydatný
déšť rozmočil vrstvu jílu nad prameništěm. Tento jíl má za úkol zamezit splachu povrchových vod do
prameniště. Bohužel se ale rozmočený dostal do vody, kterou zbarvil do žluta.
Po tomto zjištění jsme přikročili k uzavření prameniště a od této doby, tj. čtvrtku 23.5. je obec zásobována
vodou z vrtů na Huti. Voda ve vrtu byla naposledy kontrolována 6.5. s výborným výsledkem.
V pondělí 27.5. jsme odebrali vzorky ze sítě i z prameniště a odvezli je na analýzu. Objednali jsme
kompletní zkoušky včetně mikrobiologických. Výsledky budou známé nejpozději v pátek 31.5.2019,
budeme o nich neprodleně informovat.
Ještě jednou připomínám, že v tuto chvíli (27.5.2019) je obec zásobována vodou z vrtů na Huti, která
byla kontrolována 6.5.2019 s výborným výsledkem.
Děkuji všem majitelům nemovitostí za vyplnění a odevzdání dotazníku o dodávce vody a odvádění
odpadních vod.
Komise pro rozvoj spolu s vedením obce v těchto dnech kompletují projektovou dokumentaci a žádost o
dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj č.117D082 - Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití na nákup a rekonstrukci objektu č.p. 91 v obci Herálec. Žádost musí být podána do
31.5.2019, poté budeme čekat na výsledek rozhodnutí MMR o jejím poskytnutí.
Hezký červen přeje Váš starosta.
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Zahrádkáři Herálec
Zahrádkáři z Herálce uspořádali 27. 4. 2019 velmi zdařilý zájezd na jarní Floru Olomouc. Na citované
výstavě bylo k vidění i ke koupi nepřeberné množství květin, stromků, keřů a sazenic. Mimo to byla
nádherná podívaná v překrásně vyzdobených pavilonech a příjemné posezení u různých programů.
Při zpáteční cestě účastníci vyjadřovali velkou spokojenost a poděkování Zahrádkářům.
Za Zahrádkáře František Myška

Prvomájový průvod v Herálci
Dne 1. 5. 2019 se po třiceti letech po skončení „povinných“ prvomájových průvodů skupinka nadšenců
z Herálce rozhodla udělat recesistický prvomájový průvod ve stylu z dob minulých. Sraz účastníků byl ve
14 hodin na návsi před Jednotou a z místního rozhlasu začali hrát budovatelské písně. Před Jednotou byl stůl
vyzdobený podobiznami soudruhů a nad nimi držela dvojice pionýrů čestnou stráž s transparentem a byla
zde možnost zakoupit mávátka a bílé holubice.

Akci zahájil předseda MNV krátkým, byť úderným, ale veselým projevem. Poté slovo předal
předsedovi STS Herálec, který upozornil na plán cesty a dal povel „ke strojům“, aby se následně celý
průvod složený z pionýrů, dělníků, zemědělců, cyklistického pelotonu, motocyklů české výroby, traktorů a
dalších alegorických vozů včetně hasičů a jejich historické hasičské stříkačky vydal na cestu napříč vesnicí
Herálec lemovanou dobovými plakáty a transparenty.
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Průvod ukončil krásné odpoledne v místním parku, kde místní hasiči prodávali pivo za 3,- koruny a lihoviny
za 2,50,- a mohli zde posedět do večerních hodin. Po celou cestu po vsi průvod složený z více jak 250 lidí
vyvolával s chutí a radostí hesla jako:
„Budeme se spolu družit, až nám plavky budou pružit“
„Ten kdo stojí na chodníku, nebuduje republiku“
„Ať nám lesy nakonec, nesežere kůrovec“
„Když máš slabou chvilku, tak si zajdi na 104 –ku“ a plno dalších vtipných hesel.

Po celý den byl vidět na tvářích zúčastněných a přihlížejících úsměv a radost z této velmi vydařené akce, a
to bylo pro nás organizátory největší odměnou za tvrdou práci spojenou s přípravou. Akce byla velmi dobře
zorganizovaná i díky místním hasičům, kteří řídili provoz projíždějících aut a následně se v parku postarali o
žíznivé účastníky průvodu s „retro“ cenami.
Děkujeme všem, co se přišli zúčastnit i těm, co jen přihlíželi a užili si krásný den stejně jako my
a těšíme se s vámi na další ročník této recesistické akce ještě v hojnějším počtu.
Za organizátory Leoš Novák, Bára Střížová, Dominika Hromádková
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Májový výšlap k chatě Eleonorka
V sobotu 11.5.2019 se sešlo před Obecním úřadem v 14.00 hod. i přes nebe plné černých mraků 20
účastníků výšlapu na Žákovou horu k chatě Eleonorka. Cesta byla moc příjemná, počasí se „umoudřilo“ a
předpovídaného deště jsme se naštěstí nedočkali.
U chaty čekalo dalších asi 15 účastníků, postupně přicházely další skupinky a nakonec se nás sešlo
kolem 80. Posezení bylo pohodové, zazpívali jsme si u ohně za doprovodu kytary a pro nejmenší děti byly
v lese připraveny malé úkoly, kterých se i ti úplně nejmenší zhostily s velkým nasazením. U šesti stanovišť
si každý „vybojoval“ nějakou sladkost .
Myslím, že spokojenost byla u malých i velkých a určitě se všichni budeme těšit na příští „tradiční
májový výšlap“.
Za kulturní komisi Renáta Gregorová

Divadlo „Ušatá pohádka“
V neděli 12.5.2019 v 16.00 hod. hostil náš Kulturní dům ochotníky ze Světnova, kteří se našim
nejmenším představili v podání praštěné pohádkové komedie „Ušatá pohádka“. Sešlo se kolem 90
návštěvníku, hlavně malé děti s rodiči a babičkami. Děti nadšeně tleskaly, z čeho lze usoudit, že pohádka se
jim líbila.
Poučná pohádka byla o veselém království, které nemá žádného dědice trůnu. Když se konečně narodí
vytoužený princ, všichni se radují, a sudičky předpovídají princi báječnou budoucnost. Jen jedna
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to všeobecné veselí pokazí poněkud potrhlou věštbou. Jestli bude princ pyšný, narostou mu oslí uši.
Věštba se vyplní, ale princ přesto vyrůstá v prima kluka a posléze mládence. Jen s ukrýváním těch oslích uší
je dost velký problém. Samozřejmě se to nakonec prozradí, ale vlastně to ani nikomu nevadí, protože prince
mají všichni rádi. Vše nakonec ale dopadlo jak jinak dobře – princovi sudička uši odklela a byla velká
radost.
Za kulturní komisi Renáta Gregorová

Kulturní komise pro Vás připravila na červen:
1.6.2019 - 19.00 hod. v KD promítání filmu Bohemian Rhapsody
15.6.2019 - muzikál Kunětická hora "Kráska a zvíře" - volné 4 vstupenky 400,-Kč (dostupné na OÚ)
28.6.2019 - dětský den s promítáním vybraného letního kina

Kino Herálec
Velice nás těší, že i druhé promítání kina se uskutečnilo za vysoké účasti. V pátek 17. 10. 2019 navštívilo
pohádku Asterix a Tajemství kouzelného lektvaru téměř 150 diváků. Po skončení pohádky měly děti
možnost vybrat si film, který bude promítán 28. 6. 2019 na Dětský den. Tentokrát hlasovalo pouze 110
návštěvníků, z nichž 56 bylo pro Špunty na vodě a 54 pro Čertí brko.
V sobotu 1. 6. 2019 od 19:00 bude v Kulturním domě promítán film Bohemian Rhapsody. Pevně věříme, že
i mezi dospělými bude kino oblíbené a laťka návštěvnosti se posune opět výš.
Za kulturní komisi Matěj Trávníček
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Dětský den - ukončení školního roku
Dne 28. 6. 2019 se od 17:00 uskuteční Dětský den u příležitosti ukončení školního roku. Celá akce se za
příznivého počasí uskuteční na tréninkovém fotbalovém hřišti za kabinami, kde pro děti i dospělé bude
připraven bohatý doprovodný program.
Těšit se můžete na stanoviště, kde si děti otestují své pohybové dovednosti, zručnost, nebo mušku při střelbě
na terč. Krom toho si mohou všichni vyzkoušet malování na obličej, virtuální realitu nebo si zařádit na
skákacích hradech. Na konci tohoto dne se uskuteční 1. venkovní promítání filmu Špunti na vodě. Ten, kdo
po celém dni bude unavený a nebude se mu chtít domů, může si zde postavit stan a strávit noc na
fotbalovém hřišti.
Doufáme, že v letošním roce bude počasí přívětivé a nepřekazí konání této akce pod otevřeným nebem.
Zároveň pevně věříme, že se zde setkáme v hojném počtu a zakončíme společně školní rok 2018/2019.
Za kulturní komisi Matěj Trávníček

Zprávy z naší farnosti:
Hodina společného času
Už nastala noc. Jeden malý chlapec se však ze všech sil snažil neusnout. Měl k tomu dobrý důvod – čekal
na tatínka.
Šibalské oči se mu únavou zavíraly. Ale když se otevřely dveře, vymrštil se z postýlky a pronesl otázku,
která ho znepokojovala:
"Tati, kolik si vyděláš za hodinu?", zeptal se s očima dokořán otevřenýma.
Otci unavenému po pracovním dni nebyla chlapcova otázka vhod. Příkře mu odpověděl:
"Podívej, chlapče, to ani maminka neví. Neotravuj a běž si lehnout, už je moc pozdě."
"Jistě, tati. Jen mi řekni, kolik dostáváš za hodinu práce", dožadoval se chlapec.
Podrážděný otec procedil mezi zuby:
"Dvě stě korun."
"A mohl bys mi, tatínku, půjčit sto korun?", zeptal se klouček.
Otec se rozzuřil, chytil ho za ruku a hrubě se na něj obořil:
"Tak proto jsi chtěl vědět, kolik vydělávám? Běž spát a neobtěžuj mě, ty jeden lakomý sobče!"
Chlapec se plaše odplížil, ale otci nešlo jeho chování z hlavy a začal se cítit provinile. Asi něco potřebuje,
říkal si, a aby ulevil svému svědomí, nahlédl do chlapcova pokoje a mírným tónem se ho zeptal:
"Už spíš, synku?"
"Co se děje, tati?", otázal se hošík v polospánku.
"Tady máš peníze, které jsi chtěl."
"Děkuji, tatínku", zašeptal maličký a z pod polštáře vytáhl několik zmačkaných bankovek.
"Konečně to mám!", vykřikl nadšeně.
"Mám dvě stě korun! A mohl bys mi teď, tati, prodat hodinu svého času?"
(zpracováno podle knihy: Příběhy pro uzdravení duše, Jose Carlos Bermejo – www.pastorace.cz)

16. června – Den otců
20. června – Slavnost Těla a Krve Páně
„Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristovo, napoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mne. Umučení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě! Ve svých ranách ukryj mě.“ (sv. Ignác z Loyoly)
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“

Pokračování příště…..
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Zprávy ze školy
4. - 6. 6.

Školní výlet 8. roč. - Telč

6. - 7. 6.

Školní výlet 6. a 7. roč. - Macocha

10. a 11. 6.

Obhajoby „Absolventských prací“ 8. a 9. roč.

11. 6.

Preventivní program „Ponorka“ 9. roč.

13. 6.

Prevence dětských úrazů pro 3. roč. – přednáška ve Žďáru nad Sázavou

14. 6.

Školní výlet 1., 2., a 3. roč. – Kozí farma Lozice + Toulovcovy Maštale

17. 6.

Přednáška „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti pro 8. a 9. roč.

18. 6.

„Les ve Vortové“ akce pro 5. roč.

19. – 21. 6.

Školní výlet 9. roč. – Lednice

21. 6.

Školní výlet 4. a 5. roč. – Zámek Žleby + obora

McDonald's cup – okrskové kolo
Dne 3. 5. proběhl ve Žďáru nad Sázavou okrskový turnaj ve fotbale žáků prvního stupně. Soutěžili
žáci 1. – 3. tříd v kategorii A a žáci 4. a 5. tříd v kategorii B.
Kategorie A
V kategorii A soutěžilo 5 družstev, z nichž 2 nejlepší družstva postoupila do okresního finále, které se
hrálo ve Velkém Meziříčí.
Naši žáci hráli velice dobrý fotbal a postupně porazili družstva z Nového Veselí 4:1,
Bobrové 3:0 a 4. ZŠ Žďár 3:0. Podlehli sice družstvu 2. ZŠ Žďár 0:2, ale i to jim stačilo k velkému
úspěchu a k postupu do okresního finále!!!!
Pořadí kat. A : 1. 2. ZŠ Žďár nad Sázavou 10 bodů (7:1)
2. ZŠ Herálec
9 bodů (10:3)
3. ZŠ Bobrová
7 bodů (11:4)
4. ZŠ Nové Veselí
3 body (4:13)
5. 4. ZŠ Žďár nad Sázavou 0 bodů (2:13)
Kategorie B
V kategorii B bylo 6 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin po třech týmech.
V naší skupině jsme se utkali s družstvy Svratky a 2. ZŠ Žďár. V derby jsme porazili Svratku 2:1, ale
Žďáru podlehli vysoko 1:7. V semifinále naši žáci nastoupili proti 4. ZŠ Žďár, kterému podlehli 1:6.
Čekal nás tedy zápas o 3. místo, které by nám zajistilo postup do okresního finále (jeden z finalistů se
nemohl finále zúčastnit). Proti nám stál soupeř ze ZŠ Palachova Žďár. První poločas byl velice
vyrovnaný, ale druhá polovina se nám nepovedla a i tento zápas jsme prohráli vysoko 1:6.
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McDonald's cup – okresní kolo
Okresního finále proběhlo za účasti týmů 2.
ZŠ Žďár, Měřína a Velkého Meziříčí.
V prvním zápase jsme nastoupili proti
družstvu našeho přemožitele z okrskového
kola 2. ZŠ Žďár. Bylo to velké drama, ale
po vynikajícím výkonu se nám podařilo
zvítězit 3:1!
Čekalo nás družstvo z Měřína, které
nakonec celý turnaj vyhrálo. Přes velkou
snahu jsme prohráli 2:7. V posledním
zápase proti Velkému Meziříčí jsme
prohráli 2:5.
Naše družstvo umístilo na 3. místě a žáci
mohli pozvednout nad hlavu vysněný
pohár.
Všem žákům, kteří nás na McDonald's
cupu reprezentovali, patří velký dík.
Také bych chtěl poděkovat trenérům, kteří
je vedou v přípravce či mladších žácích.
Tyto úspěchy jsou z velké části jejich
zásluha.
Mgr. Vojtěch Uchytil

Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo Žďár nad Sázavou
Dne 16. 5. 2019 se žáci čtvrté a páté třídy účastnili dopravní soutěže ve Žďáru nad Sázavou. Počasí
moc nepřálo, ale přesto si žáci odnesli hezké vzpomínky a drobné ceny. Děkujeme za reprezentaci
školy.

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 zúčastnily exkurze u hasičů ve
Žďáru nad Sázavou. Pan hasič je
provedl po celé základně, dozvěděly se,
jaký režim hasiči mají, kde spí, posilují,
perou si, kolik hodin musí být v práci a
co všechno mají na starosti. Ale tím
nejzajímavějším místem byla asi garáž.
Tam nám byla předvedena nejrůznější
hasičská auta a děti si mohly vyzkoušet i
některé přístroje. Jedno auto si
prozkoumaly i zevnitř. Samozřejmě
nechybělo puštění sirény a majáčku. Z
exkurze šli nejen kluci, ale i některé
holčičky s přesvědčením, že být hasičem
je úžasná věc a s odhodláním, že se jím
také jednou stanou…..

Co nás čeká v červnu:
Na školní výlet s dětmi pojedeme do Brdíčkova mlýna, kde nás průvodce seznámí, jakým způsobem
středověcí železáři získávali základní suroviny, tedy dřevo, dřevěné uhlí a železo, a jaký byl sortiment
produktu hamrů. Předvede nám ukázka chodu vodních kol a chod bucharu a dalších zařízení.
Navštívíme Modelové Království v DK Žďár nad Sázavou s největším kolejištěm s námětem
Vysočiny – železniční stanice, mosty, viadukty a kulturní památky.
Školní rok se blíží ke konci a tak si předškoláčci připravují besídku pro rodiče ,,Rozloučení se
školkou“.
Přeji všem dětem krásné prázdniny plné sluníčka.
Dagmar Kuncová
vedoucí učitelka MŠ
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Zprávy z hasičské zbrojnice za jarní měsíce roku 2019
Svratecký soptík 23.03.2019
Opět po roce návrat do
Svratky do tělocvičny místní
základní školy na soutěž
zvanou Svratecký soptík.
Soutěží se ve štafetě TFA,
v uzlování a v disciplíně tzv.
evakuace materiálu. Nejvíce
nadějí jsme vkládali do
soutěže „uzlování“, jenže
chyba lávky! Zas jsme u
starších udělali drobnou
chybu
na
úvazu
na
proudnici, dostali trestné
body, pak to taky tak
dopadlo. Starší měli pro tuto
soutěž půjčenou slečnu
Andrejku ze Svratoucha,
která bohužel udělala chybu
na přenášení figuríny, dostali
jsme i za to trestné body a
opět nám unikl lepší
výsledek.
V evakuaci
materiálu to bylo vcelku dobré, tak jsme v konečném součtu vybojovali 6. místo.
Mladší nemuseli vázat všechny uzle, ale měli úkoly rozdělené na přiřazování značek a vázání uzlů.
Naši maličcí svůj úkol statečně zvládli, měli jsme z nich radost! Štafeta TFA byla bez trestných,
pomalejší čas je ale odsunul na horší pozice. Evakuace materiálu se nám všem líbila, tak jak se
bojovalo, tak i v kategorii mladších jsme vybojovali 6. místo!
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Okrsková soutěž na Křižánkách 11.05.2019
Náš okrsek má celkem 4 sbory a všechny se postupně střídají v pořádání jednotlivých akcí. Letošní
okrsková soutěž připadla na Křižánky, kam jsme se vydali
v sobotu 11. května v 8 hodin ráno. Přivítalo nás
chladnější, ale slunečné počasí. Po obědě mělo začít pršet,
tak se všichni snažili, aby se zvládlo odsoutěžit bez deště.
Ve čtvrt na 9 byl nástup týmů, celkem bylo na nástupu
k vidění
15
soutěžních
družstev,
včetně
našich 5 družstev
žáků z Herálce. Po
nástupu byla chvíle
času volna a poté
se
začalo
se
štafetami.
Jako první tedy běželi mladší a starší žáci, následovaly je
štafety žen, štafet naší staré gardy a nakonec své úseky odběhli
muži. Žáci předvedli poměrně standartní výkon, ženy štafetu
zvládly velmi dobře a jak se nakonec ukázalo, právě výkon na štafetě byl při sčítání časů
z jednotlivých disciplín rozhodující. Naši muži se s tratí lehce prali, oproti tomu naši nejzkušenější
členové nám všem ukázali, jak se mají štafety běhat a za svůj výkon sklidili zasloužený potlesk.
Po štafetách přišly na řadu požární útoky, jako první je odběhla naše mládež – mladší s problémy na
rozdělovači, nakonec ale svůj závod zvládli dokončit, za což jim patří pochvala. Obrovskou radost
jsme měli z našich starších žáků, kteří zvládli svůj požární útok pod 30 vteřin, konkrétně za 27 sec.
s čímž byli nejen oni sami, ale i jejich vedoucí nad míru spokojení. Ještě více byly spokojeny
herálecké ženy, které ukázaly, co v nich je, a i přes nedostatek času k tréninku předvedly bezchybný
útok a přiblížily se
k celkovému vítězství.
Naši muži běželi svůj
útok v novém složení a
na jejich výkonu se to
podepsalo, když udělali
při svém útoku chyby,
které je stály jednak
kvalitnější čas, a jednak
za ně dostali trestné
body. A to nejlepší na
závěr – požární útok
našich seniorů, kteří se
poprali
s útokem
bezchybně
a
tuto
disciplínu
zvládli
v totožném čase, jako
předchozí štafetu.
Při celkovém součtu časů za jednotlivé disciplíny to mladším žákům stačilo na 2. místo, starším na
třetím, ženy svoji kategorii vyhrály, čímž si vybojovaly účast na okresním kole. Muži skončili pátí a
naši senioři si za svůj výkon odvezli do Herálce vítězství.
Výsledky okrskové soutěže:
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Hra PLAMEN – Jámy 18.05.2019
Poslední akcí pro naše mladé hasiče bylo okresní kolo Hry Plamen, které se tentokrát konalo v Jámách. Na
soutěž jsme odjížděli s cílem zlepšit si ve všech disciplínách loňské časy. K naší radosti se to povedlo – ve
štafetě 400 m se děti zlepšily o 8 vteřin, na požárním útoku CTIF děti (včetně trestných) zaběhly čas 1:25 min.
– oproti loňskému roku zlepšení o více než 20 vteřin. Na požárním útoku se objevily dvě malinké chyby a čas
byl 28,08 a tedy zlepšení o jednu vteřinku. Bohužel, zlepšovaly se i ostatní týmy a projevilo se to i na celkovém
pořadí. Při loňském ročníku by nás tyto časy posunuly někam na hranici první desítky, letos to v celkovém
součtu
i
s podzimním
kolem stačilo
na 20. místo.
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SPORT
KOPANÁ MUŽI ,,A“
Květen nám příliš příjemné fotbalové okamžiky nepřinesl. Obrovským problémem byla narůstající
marodka, která vyvrcholila zápasem v Leštině, tam jsme si museli vypomoci dvěma novici z B-týmu a
byli rádi, že jsme vůbec sehnali 11 zdravých fotbalistů… Nicméně i tak se držíme na špici tabulky a ve
zbývajících zápasech zabojujeme o co nejlepší umístění!
HERÁLEC – DOBRONÍN 1:5 (Boháč)
Utkání pro nás začalo dobře, ve 4.minutě přinutil Horáčka k chybě Ptaszek a po získání míče se Boháč
nerozpakoval a krásnou utaženou placírkou z 20ti metrů nedal Jonášovi šanci, 1:0! A byli jsme to i
nadále my, kdo měl příležitosti ke skórování. Po zisku míče Okurkou roztáhl hru do šířky Skála na
Boháče, ten viděl ještě lépe postaveného Cacha, který však odkrytou branku netrefil. Poté Tichý
rychlým výhozem vyslal vpřed Hamáka, přihrávka pod sebe vybídla ke střele v dobré pozici Skálu,
Jonáš byl sice obstřelem překonán, o dvoubrankové vedení nás však připravil dobíhající stoper. To vše
se událo během první desetiminutovky a bylo to bohužel vše, co jsme předvedli… V 11. minutě
nezachytil Kovář náběh Chramosty, jeho přihrávka do vápna prošla na Horáčka a ten se štěstím
srovnal skóre, 1:1! A nepříznivý stav začal na světelné tabuli blikat od 17. minuty, to Ptaszek lacině
ztratil balon při pokusu o kličku jako poslední před Tichým, Svobodu již zastavit nedokázal a hostující
rychlík po kličce Tichému poslal Dobronín do vedení 1:2! Tímto jsme posadili soupeře na koně a od té
doby byl na hřišti jenom jeden tým. Další nepříjemností bylo vynucené střídání Skály, který musel
opustit hrací plochu ještě před poločasem. Do problémů jsme se dostávali sami, po další bídné
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rozehrávce přešel přes Veselského s Holcem výborně hrající Svoboda, centrem našel hlavu Horáčka,
jehož gólovku vychytal Tichý. Ten se spolu s obránci bohužel podepsal pod další inkasovaný gól ve
30.minutě, dlouhý aut prošel celým malým vápnem až k Horáčkovi, který díky svému důrazu zvýšil na
1:3! My jsme se v soupeřově vápně příliš neukázali, vymodlit si faul zkoušel nejprve Boháč a po něm
Cach. Stejně jako na druhé straně Laňka však u hlavního sudího nepochodili a do kabin se šlo za
nepříznivého stavu! Pokud jsme chtěli pomýšlet na bodový zisk, tak se tato myšlenka dostala do fáze
hodně bláznivé teorie ve 47. minutě. Tichý zaspal při dlouhém míči za obranu, Černý již nedokázal
zastavit Horáčka, který dovršil hattrick a rozhodl o osudu utkání, 1:4! Náš nedůraz oproti soupeři se
ukázal v plné nahotě při rohu, kdy Jonášovi vypadl míč z rukavic, ale do zakončení se nikdo v našem
dresu nedostal. Utkání se spíše dohrávalo, sice jsme se snažili něco vymyslet, ale po většinu času jsme
se utápěli v naivních chybách a klobouk dolů před všemi fanoušky, kteří vydrželi toto bídné
představení sledovat až do konce. Korunu katastrofickému počínání nasadil v 89.minutě Bříza a i
druhý nejzkušenější muž na hřišti se dopustil žákovské chyby, když jako poslední hráč nesmyslně
vymýšlel kličky, balon ztratil a Mikšíček po přihrávce spoluhráče již neměl problém vsítit potupný
pátý gól.

SVĚTLÁ – HERÁLEC 2:0
Ihned v úvodu měli obrovskou šanci domácí, mezera mezi stopery dala šanci Křikavovi
k samostatnému úniku, ten se však zřejmě zalekl dusotu dobíhajícího Holce, kolena se mu
podlamovala ještě dříve, než k němu náš stoper doběhl, nicméně byl odpískán přísný přímák na hranici
pokutového území. Ten však domácí nedokázali proměnit, balon sice dopravili do sítě, ale zároveň byl
máván ofsajd. Hrál se fotbal nevalné úrovně, Světlá to pouze nakopávala a dlouhé pasy stíhal posbírat
včasnými výběhy Forchtsam, my jsme se vinou řady nepřesností při rozehrávce nedokázali dostat do
slibnější příležitosti. Navíc jsme ve 24.minutě předvedli absolutní nedisciplinovanost, kdy hráči
vypustili pokyny při útočném rohovém kopu a šli do rizika, které bylo potrestáno rychlým brejkem a
přesnou střelou Sladkovského, 1:0! Lajdáckost, za kterou by i žáček, kterému plandá dres až pod
kolena, dostal pořádný Fergusonův fén, byla potrestána… A dál nic, kopaná z jedné poloviny na
druhou. Svojí špetkou do nevalného představení přispěl i hlavní sudí, a to ve 33. minutě. Slováček
ztratil míč a hasil to faulem ještě před pokutovým územím, byla poskytnuta výhoda a po čistém
zákroku, kdy Černý evidentně hrál balon a vedle se skácel protihráč, byla odpískána nepochopitelná
penalta. K exekuci se postavil Pešek a tentokrát nebyla spravedlnost slepá, bránu totiž vysoko
přestřelil. A protože jsme bránu soupeře po zbytek poločasu neohrozili, šlo se do kabin za
nepříznivého stavu. Jestliže jsme chtěli ještě něco s výsledkem udělat, řádně jsme si to zkomplikovali
v 54. minutě. Míč ztratil u lajny Slováček, následovalo přenesení hry, náš nedůraz a Křikava šikovně
prostrčil míč na Burdu, ten udělal kličku Forchtsamovi ve vápně a zakončil do prázdné brány, 2:0!
Tento zápas byl absolutní zmar, nevedlo se nám vůbec nic a ačkoli jsme se snažili něco vymyslet,
branku jsme ohrozili teprve v 80.minutě, prudkou střelu Kováře Novotný nadvakrát zkrotil. Nic
světoborného nepředvedla ani Světlá, ale na rozdíl od nás dokázala potrestat chyby. V tomhle zápase
z pohledu na trávník opravdu bolely oči…

HERÁLEC – TŘEŠŤ 2:1 (Veselský, Cach)
V úvodu byla směrem dopředu nebezpečnější Třešť, hostující hráči však vyprodukovali pouze střelu
letící metr vedle šibenice. První gólovku jsme tak měli na svědomí my, to předskočil soupeře Cach, se
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štěstím prošel přes obránce a na zadní tyči přesně našel Boháče, jeho pokus z voleje bohužel mířil
přesně do prostoru, kde stál Pešta a kopal se pouze roh. Třešť odpověděla po průniku Ivana a jeho
uličce na Herknera, Forchtsam znemožnil včasným výběhem hostujícímu útočníkovi klidné zakončení,
tomu se tak zamotal balon pod nohama a ke střele ani nedošlo. Na přímočaré akce, které nás zdobily
v úvodu jara jsme si rozvzpomněli v 25.minutě. To si vyměnili míč oba naši stopeři a následně se po
našem trávníku přehnal pořádný vichr. Hurikán Pavel předvedl zrychlení připomínající jamajského
sprintera a naběhl si na přesný pas Ptaszeka za obranu, třebaže ztrácel při startu dobrých deset metrů,
když zakončoval, díval se mu již Kříž na záda, a tak se hostující kapitán dostavil do vápna s křížkem
po funuse, gólovou střelu Veselského již nešlo zastavit, 1:0! Po vstřelené brance jsme se uklidnili a
kontrolovali hru, problém přišel až ke konci poločasu, kdy jsme se dostali pod tlak. Nejprve napřáhl za
vápnem Klaus, štiplavá rána se otřela o ruku Holce, kopalo se pouze od rohového praporku.
Následovala tlačenice před vápnem, kdy jsme nedokázali odpravit balon do bezpečí, chtěli jsme hrát
až příliš fotbalově a po přiťuknutí pálil v pokutovém území z boku jeden z hostujících hráčů,
reflexivním zákrokem se vyznamenal Forchtsam a kopal se opět roh. Při něm ale došlo k zaváhání
našeho gólmana, při výběhu nedokázal vyboxovat centr směřující na hlavu Herknera a ten již neměl
problém trefit se do poloprázdné brány, 39.minuta 1:1! Do kabin se tedy šlo za nerozhodného stavu.
Začátkem druhého dějství jsme začali i díky sběru odražených balonů získávat herní převahu, po
jednom takovém zisku výborně vyslal Bureš Veselského, který se ocitl osamocený před Peštou, z boku
ho sice propálil, ale něco mezi přihrávkou a střelou odkopl před brankovou čárou Kříž. Poté
neproměnili zajímavé příležitosti Boháč s Černým, potrestaní jsme mohli být po rychlém brejku Ivana,
který však nedokázal míč prostrčit na dobíhající spoluhráče, včas zasáhl obětavý Ptaszek. To byla ale
jediná zajímavější příležitost Třeště v probíhajícím druhém poločase, a tak jsme šli v 72. minutě
zaslouženě do vedení. Výborně hrající Bureš přinesl do naší hry to, co nám v posledních zápasech
scházelo. Dokázal udržet balon nahoře, několikrát perfektně našel spoluhráče a vytvořil tak zajímavou
příležitost, bojoval o každý míč a došel si pro nesčetně faulů na svoji osobu. Stejně tak tomu bylo i při
gólu, kdy se po faulu právě na Bureše kopalo kousek za půlící čárou. Na centr Břízy vyrazil Pešta,
neodhadl však, jak skvělý výskok má nejmenší hráč na hřišti Cach, který balon těsně před jeho
rukavicemi lízl prořídlou kšticí a rozjásal ochozy podruhé, 2:1! Poté měl šanci vstřelit pojistku 2x
Veselský, další gól však nepřidal, to nás mohlo přijít draho těsně před koncem. Přísný přímý volný
kop byl odpískán na hranici pokutového území a ideální střeleckou pozici k vyrovnání měl Novotný,
výborným zákrokem na jeho stranu pokryl tvrdou střelu Forchtsam a mohli jsme se po několika
zápasech opět radovat z tříbodového zisku!

LEŠTINA – HERÁLEC 4:0
V úvodní patnáctiminutovce se toho příliš neudálo, až když po ztrátě Slováčka spadl centr na záda
Hamákovi, musel nadvakrát zasahovat proti Bránikovi Forchtsam. Se stejnou pochodil i Holec, po
narážečce s Cachem mu střela na dlouhou nohu byla sražena. Pokoušeli jsme se o častou střelbu ze
střední vzdálenosti, Březinu jsme však nezaměstnali. Hrálo se spíše na naší útočné polovině, proto
jako rána z čistého nebe přišel zásah domácích v 25.minutě. Zbytečně jsme zadrbali míč u lajny,
Bránik ho po přetaženém centru sklepl zpět na roh vápna a Burjetka nedal utaženou střelou k tyči
Forchtsamovi šanci, 1:0! Krátce poté ztratil míč Slováček na vlastním vápně a proti tvrdé střele
Prchala musel zasahovat Forchtsam, stejně jako když byla poskytnuta výhoda po tvrdém faulu Holce
na Štrose a náš gólman skoro až za vápnem naháněl Čuříka, naštěstí pro nás úspěšně. Znovu jsme
kupili laciné chyby v rozehrávce, Říčanovi se nepodařilo předat balon na Hamáka, vypíchl ho Prchal a
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po zatáhnutí po lajně nasměroval centr přesně na hlavu Štrose, který osamocen uklidil míč do sítě, 2:0!
A bylo ještě hůře a de facto po zápase ve 34.minutě, faul Veselského byl potrestán, když jsme vyklidili
vlastní vápno, na zadní tyči poslal míč před bránu zpět Bránik a Štros posunul skóre zase o level výše,
3:0! Po nepovedené třináctiminutovce jsme byli rádi, že jsme nějak doklepali závěr poločasu a do
kabin jsme odcházeli za velice nepříznivého stavu. Ihned po začátku druhé půle Mišovic vyslal
k samostatnému úniku Burjetku, ten si tentokrát na Forchtsama nepřišel a vysoko přestřelil. Od té
chvíle jsme se zvedli a po zbytek zápasu byli lepším týmem. Dali jsme hru na zem a vytvořili si
několik příležitostí. Po pěkně vykombinované akci pálil Boháč halfvolejem, trefil stopera. Akce
pokračovala a na jejím konci byl znovu kapitán, pěkná střela padala pod víko, Březina výtečným
zákrokem zabránil snížení. Po rohu přihrával znovu Boháč na Černého, který se sice uvolnil, ale
zblízka trefil gólmana. Cach ve druhé půli rozdal několik povedených pasů, stejně jako při přesném
přenesení hry na Boháče, jeho zpracování ho sice trochu dostalo z ideální pozice, ale i tak mohl
zakončit lépe než střelou do gólmana. Při ojedinělé návštěvě Leštiny před naší bránou byl po
ochotném pádu Mišovice na hranici vápna odpískán pokutový kop. Světlým momentem na našem
vystoupení bylo počínání Forchtsama, který si počkal na Štrose a střelu k tyči mu vyrazil. Co naplat,
když další obrovskou minelu vyrobil Slováček, od lajny přihrával malou domů Forchtsamovi, ale
místo gólmana našel pouze kopačku Štrose, ten předložil před prázdnou bránu na Bártu a bylo to 4:0!
Že nám nebylo souzeno vstřelit gól, jsme předvedli krátce před koncem. Tvrdou střelu Veselského
vyrazil pouze k Pálkovi Březina, náš útočník zakončoval do poloprázdné brány, fantastickým
zákrokem stihl i tuto střelu vytěsnit Březina k Boháčovi, ale ani ten nerozvlnil síť a stoper vykopl
balon z brankové čáry…

Společenská kronika
V červnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
2.6. Zdeněk Bárta, Český Herálec 30, 75 let
6.6. Jaroslava Musilová, Herálec 465, 55 let
10.6. Vlasta Vodičková, Český Herálec 20, 84 let
12.6. Růžena Gregorová, Český Herálec 152, 86 let
12.6. Jarmila Fialová, Český Herálec 18, 80 let
21.6. Božena Urbánková, Český Herálec 441, 75 let
24.6. Pavel Janeček, Herálec 281, 81 let
25.6. Miroslav Jelínek, Herálec 199, 91 let
25.6. Marta Cajsková, Český Herálec 154, 87 let
26.6. Luboš Dvořák, Český Herálec 497, 50 let

Blahopřejeme a do dalších let života přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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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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