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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 9/6-2019, konaného 12. 06. 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: 11
Omluveni: Hana Štollová, Ing. Petr Vrábel, Pavel Troníček, Matěj Trávníček, v 20:10 hodin odešel
Ing. Bohumil Dostál, viz. Presenční listina“
__________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 8/5-2019 z 12. 5. 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: Bc. Marketa Pospíšilová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Tomáš Odvárka, Miroslav Dítě
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
___________________________________________________________________________
3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5/2019
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
3.2. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za měsíc 5/2019 ve výši 3.011 Kč
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž.1 Zdeněk Gregor)
_________________________________________________________________
4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO bere na vědomí žádost o vykoupení části pozemku p.č.75 v k.ú. Český Herálec za účelem
zpřístupnění domu čp.422 ve SJM manželů D.
4.2. ZO schvaluje nákup pozemku p.č.1008/1 o výměře 191 m2 v k.ú. Český Herálec za cenu 320 Kč/m2.
Prodávající AP, Dalimilova 1322/30, Předměstí 412 01 Litoměřice.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž.0
4.3. ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 306/36 o výměře 7 m2 v k.ú. Herálec na Moravě za cenu 50 Kč/m2.
Prodávající SJM KL, Herálec 362 a KL, Svratouch 342.
Hlasování: Pro 11 , proti 0, zdrž.0
4.4. ZO schvaluje žádost na prodej pozemku p.č.1035/39 o výměře 21 m2 v kú. Český Herálec dle GP
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č. 770-1152/2019 za cenu 50,- Kč/m2. Kupující SJM PD a MD, Rataje 1602, Hlinsko.

Hlasování: Pro 11 , proti 0, zdrž.0
_________________________________________________________________________
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Smlouvu č.06331711 o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí České
republiky na ,,Průzkumný HG vrt k. ú. Herálec na Moravě“ realizovaný v roce 2018 ve výši 231.739 Kč.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.2. ZO bere na vědomí oznámení Základní školy a mateřské školy Herálec p. o. o výměně podlahové
krytiny v ZŠ.
5.3. ZO schvaluje pronájem KD na 27.6.2019 k pořádání vystoupení MŠ za cenu 100 Kč.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.3. ZO schvaluje Příkazní smlouvu č. 07/2019 na akci ,,Obec Herálec, novostavba chodníku a opěrné zdi
kolem silnice II/350 a přechody pro chodce“ s Ing. Hanou Veselou IČ: 75821699
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.4. ZO schvaluje hodnotící komisi k výběrovému řízení na akce ,,Obec Herálec, novostavba chodníku
a opěrné zdi kolem silnice II/350 a přechody pro chodce“ v počtu 5 členů: Zdeněk Gregor, Ing. Hana
Veselá, Miroslav Dítě, Ing. Kristýna Teplá, Jakub Bezchleba, (náhradníci: Ing. Lukáš Teplý, Ing. Tomáš
Odvárka).
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.5. ZO schvaluje oslovení 4 firem na výběrové řízení na zhotovitele staveb ,,Obec Herálec, novostavba
chodníku a opěrné zdi kolem silnice II/350 a přechody pro chodce“ - VHS Žďár nad Sázavou; INSTAV
Hlinsko; COLAS CZ; František Šendera, Nová Ves u Nového Města na Moravě.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.6. ZO bere na vědomí Rámcovou nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor v KD Herálec fi. ZL
Production s.r.o., IČ: 263 98 443.
5.7. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny – program ,,Čistá voda 2019“ na
realizaci projektu ,,Generel – odvádění a čištění odpadních vod v Herálci“, ve výši 204.000 Kč.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.8. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330052759/001 s názvem ,,Český
Herálec přípojka NN p.556/29 Pospíšil“.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.9. ZO schvaluje licenční smlouvu s OSA, IČ: 63839997 č.VP_2019_92272 - ve výši 727 Kč.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.10. ZO bere na vědomí oznámení Povodí Moravy o vypouštění odpadních vod do VVT Svratky.
5.11. ZO bere na vědomí Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o chemickém posypu na
silnici II/350.
5.12. ZO schvaluje umístění dopravního zrcadla na p.č.34/1 v kú. Herálec na Moravě, dle žádosti pí. JM.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
5.13. ZO schvaluje žádost p. JP o osvobození od poplatku za stočné z nemovitosti čp. 330 na Kocandě
z důvodu nenapojení a nevyužívání objektu.
Hlasování: Pro 0, proti 9, zdrž. 2
5.14. ZO bere na vědomí cenovou nabídku č.091/2019 fi. DÍLO, výrobní a obchodní družstvo na realizaci
oplocení dětského hřiště pletivem ALU green za cenu 65.111 Kč.
5.15. ZO bere na vědomí návrh řešení vstupního systému č.19135 do MŠ Herálec za cenu 23.405 Kč bez
DPH.
5.16. ZO bere na vědomí grafický záměr na realizaci garážového stání pro obecní techniku.
5.17. ZO schvaluje žádost o proplacení vícenákladů spojených s těžbou kalamitního dřeva.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 4
5.18. ZO schvaluje Smlouvu o díle ,,Půdní vestavba ZŠ Herálec- odborné učebny a obecní muzeum“ s Ing.
Milanem Pelikánem v rozsahu čl. II. bod 3/A) projektová dokumentace v rozsahu a členění pro provedení
stavby (DPS) za cenu 375100 Kč.
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Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 1
5.19. ZO schvaluje Smlouvu o díle ,,Půdní vestavba ZŠ Herálec- odborné učebny a obecní muzeum“ s Ing.
Milanem Pelikánem v rozsahu čl. II. bod 3/A) projektová dokumentace v rozsahu a členění pro stavební
povolení stavby (DSP) za cenu 84700 Kč.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 1
5.20. ZO schvaluje záměr nákupu vozidla MULTICAR M26 do max. výše 600.000 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 31. 7. 2019 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.

Kino Herálec
Během krásného sobotního podvečera 1. 6. 2019 se v našem kulturním domě uskutečnilo promítání filmu
Bohemian Rhapsody. Ačkoliv byla očekávána velké účast, sešlo se pouhých 87 diváků. Na druhou stranu
film splnil očekávání a všechna ocenění, která získal, jsou zasloužená.
Na konci promítání měli diváci možnost shlédnout ukázky filmů „Po čem muži touží“ a „LOVEni“.
V hlasování nakonec zvítězil film „Po čem muži touží“ se 49 hlasy, oproti 38 hlasům pro „LOVEnI“.
Vítězný film bude promítán v pátek 12. 7. 2019 od 21:00 již pod širým nebem, v prostoru tenisových kurtů
nebo na tréninkovém fotbalovém hřišti. Zde budou mít diváci opět možnost vybrat jeden ze dvou filmů,
který bude promítán 26. 7. 2019.
Nejbližší promítání obecního kina bude součástí dětského dne, v pátek 28. 6. 2019 na fotbalovém hřišti.
K vidění bude film „Špunti na vodě“.

Pozvánka
Kulturní komise spolu s Klubem patriotů Vás a Vaše přátele zvou na výstavu umění
a řemesel, jež bude zahájena v kulturním domě dne 27. 7. 2019 v 17 hodin. Poté bude
otevřena denně do 11. 8. 2019 vždy od 9:30 -12:00, 13:30-17:00 hod. Vstupné dobrovolné.
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o vystavení svých prací, aby je doručili ve dnech
18. a 19.7. 2019 od 17-18 hodin do kulturního domu.
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Slovo starosty:
Prázdniny jsou tady.
Nastává čas dovolených a s tím spojených radostí i starostí.
Komise pro rozvoj a vedení obce zkompletovaly všechny podklady potřebné k podání žádosti na nákup
a rekonstrukci budovy č.p. 91 bývalé hospody, nyní v majetku pana Stodoly. Dne 31. 5. 2019 jsme žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj podali. Žádali jsme v programu „Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití.“ Kumulativní rozpočet uznatelných nákladů je celkem 17 675 351 Kč, z toho na
nákup je určena částka 2 000 000 Kč na realizaci stavební části 15 445 351 Kč a na technický dozor 230 000
Kč.
Plánované využití je uvažováno jako budova obecního zájmu – multifunkční objekt, který bude obsahovat
informační a vzdělávací centrum, knihovnu, obřadní síň a zubní ordinaci s křeslem pro dentální hygienu.
Dále dojde k úpravě okolí budovy – parkoviště, oplocení a výsadba zeleně.
V případě poskytnutí dotace nám bude Ministerstvem pro místní rozvoj alokována částka ve výši 70 %
celkových uznatelných nákladů. Nyní budeme čekat na výsledek, zda budeme v žádosti úspěšní, což se
dozvíme na podzim tohoto roku.
Děkuji všem, kteří se podíleli na vypracování této žádosti a jejího podání v šibeničním termínu, zejména pak
panu projektantovi.
V průběhu července budeme soutěžit dodavatele na realizaci přechodů pro chodce u nákupního střediska
a chodníku od Tlustých ke kostelu podél komunikace na Žďár. Přechody chceme vystavět ještě letos
a chodník na jaře příštího roku. Podotýkám, že na obě akce jsme získali dotaci ve výši 3 821 223 Kč od
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Na příštím zastupitelstvu obce, které se bude konat 31. 7. 2019 a na které Vás srdečně zvu budeme kromě
jiného schvalovat smlouvu o pronájmu Kulturního domu s firmou ZL-Production, která v něm už druhé
desetiletí organizuje kulturní akce. Jsem rád, že je smlouva konečně po připomínkování obou stran
a projednání s právníkem na světě a může být schválena a podepsána.
Závěrem přeji všem učitelům, zaměstnancům a paní ředitelce naší Základní školy jistě zasloužený letní
odpočinek a načerpání dostatečného množství sil do nového školního roku.
Vám všem přeji hodně sluníčka, sem tam zapršet, mnoho krásných zážitků a hlavně vždy šťastný návrat
z vašich prázdninových cest.

Váš starosta
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Zprávy ze školy
1. -12.7. Provoz Mateřské školy v době hlavních prázdnin
Všechny aktuální informace jsou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy www.zsheralec.cz

Pohádkový les
V pátek 31.5. ožil les za Familiemi pohádkovými bytostmi. Žáci 9.ročníku se na celé dopoledne proměnili
v postavičky z Večerníčků (Pat a Mat, Rumcajs s Cipískem, Králíci z klobouku, Mickey a Minnie, víla
Amálka, Křemílek a Vochomůrka) a pohádek (Dlouhý, Široký a Bystrozraký). Chtěli tak dětem
připomenout postavičky, které už mnohdy ani neznají. Výsledkem byla procházka přes 7 pohádkových
stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly. Na začátku lesa děti přivítala hodná čarodějnice, která jim
vysvětlila pravidla a rozdala kartičky, do kterých jim pohádkové bytosti za splnění úkolů dávaly razítka. Na
konci lesa všechny čekala sladká odměna. Počasí nám ten den přálo, deváťáci všechno zvládli na jedničku
a my už se těšíme na příští rok.
Mgr. Petra Slámová

Do lesa s lesníkem
V úterý 18. 6. 2019 se žáci 5. ročníku zúčastnili půldenního interaktivního programu v lese, pořádaného
Nadací dřevo pro život, který přibližoval les dětem očima lesníka.
Na děti čekalo 6 stanovišť, kde se seznámily formou hry se zalesňováním, semenářstvím, výchovou
mladých porostů, vodou v lese, s technikou měření stromů, těžební činností, přibližování dřeva a také
kreativní dílnou.
Program obohatil žáky nejen o vědomosti, ale také o dárečky v podobě sazenic stromů a hlavolamu. Nejvíce
se děti radovaly z toho, že si mohly odnést lavičku, kterou si samy vyrobily.
Zdeňka Půlpánová
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Přeji všem krásné prázdniny a dovolenou plnou sluníčka a letní pohody.
Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Herálec

Žádost pedagogických pracovníků naší školy
Žádáme rodiče a zákonné zástupce žáků naší mateřské a základní školy, aby respektovali soukromý život
učitelů a zaměstnanců školy.
Pokud potřebujete řešit výchovné problémy a vzdělávací výsledky svých dětí, nebo máte jiný dotaz,
využívejte k tomu pouze školní telefonní čísla v pracovní době nebo napište e-mail. Schůzky a jednání si
vždy domluvte s učitelem dopředu.
Učitelé i zaměstnanci školy mají právo, jako všichni pracující lidé, na soukromý a rodinný život
a odpočinek. Nenavštěvujte prosím učitele u nich doma a nevolejte na jejich soukromá čísla.
Děkujeme
za zaměstnance školy
Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka školy
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“
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Pokračování příště…..
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Křesťanské okénko:

Prázdniny
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu,
dálky, přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej,
ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim
i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů
bohatý zkušenostmi a novou silou.
(Pereira,Myšlenky a modlitby, s.73-82 – www.pastorace.cz)

Zprávy z hasičské zbrojnice
SDH Herálec pořádalo dne 8.6. 2019 „Setkání koňských stříkaček“. Toto setkání mělo
i mezinárodní účast a to družstvo ze Slovenska. Celkem se zúčastnilo 8 družstev. Družstva se utkala ve
štafetě a útoku. Po sečtení časů z jednotlivých disciplín se naši muži umístili na krásném prvním místě.
Děkujeme panu Havlíkovi za moderování, panu Gregorovi za ozvučení a všem, kteří na to věnovali svůj
volný čas. Také děkujeme všem sponzorům za dary: Obec Herálec, Pivovar Rychtář Hlinsko, Agro Měřín,
Kavalír M. Herálec, Maso Český Dvůr Herálec, Gregor Karel Herálec, Potraviny Lotos Herálec, Mars
Svratka, Stavby Gregor L. Herálec, Pohostinství Hloušek Z. Hlinsko, Bureš Jakub Herálec, Aquasys Žďár
nad Sázavou, Čertovina Hlinsko, AZ Auto Suchý S., Gregor František Herálec, Musilová Marie Herálec,
Hostinec „104“ Herálec, Jehlička Michal Herálec, Vais Martin Herálec, Katring Plus Dospěl Josef, Sysel
Lahůdky, Kunc Jan.
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Pořadí

SDH

Štafeta

Útok

Celkový
čas

Výsledné
pořadí

1

HERÁLEC

87 s.

175 s.

262 s.

1

2

RADŇOVES

131 s.

201 s.

332 s.

5

3

KŘIŽÁNKY

171 s.

178 s.

349 s.

6

4

ŽĎÁR n.S 2 Zámek

143 s.

137 s.

280 s.

3

5

HEŘMANOV

127 s.

142 s.

269 s.

2

6

LAVIČKY

132 s.

168 s.

300 s.

4

7

KAPLNA

181 s.

206 s.

387 s.

8

8

ŠKRDLOVICE

204 s.

167 s.

371 s.

7

Naše družstvo bylo pozváno zase na oplátku na Slovensko, kde se zúčastnili závodů koňských stříkaček.
Umístili se na krásném 7. místě.
Těšíme se opět za rok.

SPORT
Závěrečné Cvičení rodičů s dětmi aneb Po stopách rytíře Herálšlapa
13. 6. 2019 jsme zakončili Cvičení rodičů s dětmi, a to soutěží nazvanou Řád rytíře Herálšlapa. Začátek byl
v 15:00 před základní školou a na děti čekal hned první úkol. Objevit starou truhlu, ve které se pro každého
nacházel pergamen. V němž stálo: ,,Chceš získat řád rytíře Herálšlapa? Musíš být odvážný, šikovný
a chytrý... a řád tě přijme mezi sebe". Děti následně prošly rytířskou stezkou směrem k Vodičáku a plnily na
jednotlivých stanovištích celkem 10 úkolů. U rybníka na děti čekal poslední úkol, a to najít poklad a vše
náležitě oslavit. Poklad se neukrýval pod zemí, ale nezvykle na stromě . Bystrý rytíř Toník ho naštěstí - po
delším hledáním všech - našel, a tak si i ostatní hledači mohli dopřát něco dobrého na zub. Děti byly velmi
šikovné, a proto byly do řádu rytíře Herálšlapa přijaty všechny: chlapci do řádu rytířského a holčičky
obdržely titul princezny. Po tomto obřadu již zbývalo dopřát si královskou hostinu a dostat malé unavené
princezny i odvážné rytíře domů do postýlek.
Cvičení rodičů s dětmi probíhá jednou týdně od října do března, v tomto roce jsme se v tělocvičně potkávali
již druhým rokem. Je příjemné vidět, že se naše řady rozrůstají a rodiče si najdou čas přijít se svými dětmi
strávit společný čas. Cvičením se u dětí snažíme rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit
koordinaci celého těla, socializaci dětí ve skupině, zlepšit jazykové dovednosti, a to vše prostřednictvím hry
a zábavy. Neméně důležité je pro nás rodiče vystoupit z každodenní rutiny a být v kontaktu s ostatními.
Tímto děkujeme všem rodičům s dětmi za přízeň.
Přejeme vydařené prázdniny. Lenka G., Veronika T. a Radka O.
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Mladší přípravka
Mladší přípravka skončila v sezóně 2018/19 v II. třídě OP na krásném 4. místě z celkového počtu 15 týmů.
Nejlepšími střelci týmu byli M. Ruprecht, Š. Gregor a A. Suchý.
Dále jsme se během června zúčastnili dvou turnajů. První turnaj 15.6. byl v Bystřici nad Pernštejnem, kde
jsme obsadili 13. příčku z 24 týmů. Následně jsme vyrazili 22.6. na 45. ročník Memoriálu Emila Vambery
do Svratky, kde jsme skončili za účasti 9 týmů na 5. místě.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem hráčům a hráčkám za celou sezónu 2018/19 a rovněž rodičům za
jejich podporu.
trenéři ml. přípravky

horní řada zleva: J. Ptaszek – trenér, Š. Gregor, A. Vomáčka, A. Suchý, M. Gregor, M. Skryja – vetřelec
z mladších žáků
, M. Ptáček, N. Skryjová, N. Opluštilová, P. Ptáček – trenér
dolní řada zleva: J. Černý, M. Ruprecht, M. Bureš, L. Brázda, J. Ptaszek, V. Juda - brankář
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II. třída OP mladší přípravky
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Nová Ves

28

27

0

1

237:26

81

2

Svratka

28

26

0

2

243:23

78

3

Měřín

28

25

0

3

271:55

75

4

Herálec

28

20

2

6

193:82

62

5

Rozsochy

28

19

0

9

178:115

57

6

Bobrová

28

17

0

11

174:120

51

7

Bory

28

14

1

13

135:129

43

8

Rožná

28

13

2

13

119:117

41

9

Žďár nad Sázavou B

28

9

2

17

100:131

29

10

Osová Bítýška

28

9

1

18

79:124

28

11

Křoví

28

9

1

18

81:144

28

12

Jívoví

28

5

2

21

57:237

17

13

Radešínská Svratka

28

5

1

22

47:176

16

14

Ujčov

28

5

0

23

83:227

15

15

Hamry nad Sázavou

28

1

0

27

32:323

3

střelci Herálec
celkem II. Třída OP 2018/2019

podzim 2018

střelec

počet gólů

střelec

počet gólů

střelec

počet gólů

Ruprecht M.

35

Gregor Š.

17

Ruprecht M.

28

Gregor Š.

35

Suchý A

14

Gregor Š.

18

Suchý A.

32

Bureš M.

12

Suchý A.

18

Bureš M.

22

Polanský M.

9

Vomáčka A.

12

Vomáčka A.

19

Černý J.

8

Bureš M.

10

Černý J.

16

Vomáčka A.

7

Brázda L.

10

Brázda L.

14

Ruprecht M.

7

Černý J.

8

Ptaszek J.

9

Ptaszek J.

4

Ptaszek J.

5

Polanský M.

9

Brázda L.

4

N. Skryjová

1

N. Skryjová

1

Gregor M.

1

Gregor M.

1

jaro 2019
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KOPANÁ MUŽI ,,A“
Ani červen nepřinesl příliš velké zlepšení, mrzí nás především prohry se dvěma týmy ze samého spodku
tabulky, ta s Pacovem, kdy jsme prohráli poslední zápas na domácí půdě, ještě o něco více…
I přes
výsledkově nevýrazné jaro jsme se v konečné tabulce umístili na velice dobré 4.příčce. Samozřejmě jsme po
dobrém vstupu do jara pomýšleli na co nejvyšší stupínek, zvláště, když jsme se po zápase s Bedřichovem
vyhřívali na prvním místě. Bohužel nás semlela zranění několika opor, v některých zápasech jsme lepili
sestavu, jak jen se dalo, a proto bychom toto umístění neměli zatracovat!

HERÁLEC – ŠTOKY 3:1 (Boháč 2x, Bureš)
V úvodu jsme byli blízko ke gólu po centru Slováčka, osamocený Suchý se pokoušel místo zakončení
hlavou dosáhnout na balon špičkou kopačky, to se mu však nepovedlo a bránu neohrozil. Připravenost
Uhlíře prověřil až tvrdou ranou Škorpík, Boháčovi k dorážce scházel krok. Hodně dusno bylo poté v našem
pokutovém území, po sklepnutí Žily vyběhl znepříjemnit zakončení Bubnovi Forchtsam, v souboji hostující
útočník upadl a dožadoval se penalty, akce i tak mohla skončit gólem, ale výborný skluz Škorpíka zabránil
zakončení do prázdné brány. Následovala hluchá pasáž, kdy se toho příliš nedělo, tempo bylo pomalé,
přizpůsobili jsme se soupeřovi, který nikam nespěchal. Když nepotrestal špatnou rozehru Uhlíře z dálky
Boháč, musel se činit Forchtsam, hned třikrát však byl proti štiplavým ranám na místě. Na hřišti začalo
přibývat hádek a také se začalo řádně jiskřit, musíme uznat, že zvláště Slováčkův zákrok, který nebyl oceněn
ani žlutou kartou, měl nádech lehce oranžové. Do větší šance jsme se nemohli dostat, až když pod sebe
přihrával Suchý, tak právě hříšník Slováček mířil z dobré pozice nad. Štoky hrály na brejky, ty jim však
nevycházely i díky dobré ofsajdové linii naší obranné čtveřice, kdy se soupeřovi útočníci nechávali lehce
lapit do pasti. Nebylo to příliš povedené představení, hrál se fotbal nevalné úrovně a svou troškou přispěl
i chybující hlavní sudí. Ještě před odchodem do kabin byl přísně vyloučen nejnebezpečnější hráč hostů Žila,
ze hřiště se tak šlo za notně rozjitřené atmosféry a bezbrankového stavu. Do druhého dějství jsme nemohli jít
s jiným cílem než povalit soka na zem a kýžený gól se nám povedlo vstřelit již v 51.minutě. Nejprve
rozehráli roh Ptaszek s Boháčem, jehož centr našel přesně hlavu Černého, výborný zákrok vytáhl Uhlíř
a skóre se ještě neměnilo. K tomu došlo až po následně, kdy jsme se hned třikrát pokoušeli prostřelit chumel
ve vápně po odražených míčích, nakonec centroval Bříza do prostoru penaltového puntíku, kam si naběhl
Boháč a tentokrát se mu již povedlo dopravit balon na místo určení, 1:0! Štoky oslabené o jednoho muže
odpadly fyzicky a měli jsme tak dostatek prostoru ke kombinacím, navíc jsme zlepšili rozehrávku, nechali
hru na zemi a zase se dalo na fotbal i dívat. Bureš byl odměněn za opět velmi dobrý výkon na hrotu sestavy
v 56. minutě. Bříza vyčkal na náběh Slováčka a po přesném stříleném centru se Bureš prosadil na zadní tyči,
když z voleje zakončil pohlednou akci a rozjásal více než stovku fanoušků podruhé, 2:0! Vědomi si náskoku
jsme dokázali hru uklidnit a zkušeně si hlídali vedení. Štoky se na nic nezmohly a my jsme po několika
náznacích udeřili v 70.minutě. To jsme obléhali soupeřovo vápno tak dlouho, až Bříza našel Boháče, který
z rohu vápna potvrdil, že jeho placírka měla na jaře smrtící účinky a nechytatelně trefil kout za bezmocným
Uhlířem, 3:0! Kapitán navíc o chvíli později odmítl hattrick, kolegiálně hledal Bureše, jehož zakončení
skluzem z odkryté brány vypíchl Starý. V samotném závěru se z ojedinělé akce hezky trefil hostující Kunc,
nic to však nezměnilo na tom, že tři body zůstaly zaslouženě doma po výhře 3:1! Kaňkou na zápase byla
zbytečná červená karta pro Veselského, který se nechal vyprovokovat a už v tak svízelné situaci, kdy se nám
rozpadal kádr pod rukama, bylo jasné, že po zbytek jara si můžeme škrtnout i tohoto beka…

KOSTELEC – HERÁLEC 5:3 (Boháč 2x, Skála)
Hned ve druhé minutě jsme předvedli, že brzký sobotní výkop nám nečiní problémy a po vybojovaném míči
Skálou a přihrávce od Suchého se prosadil nikým nekrytý Boháč, 2.minuta 0:1! Vyrovnáno mohlo být
prakticky ihned, proti Číhalově ráně se vytáhl Forchtsam. A na šance bohatý úvod pokračoval, Bříza
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s Boháčem vyšachovali domácí obranu a druhý jmenovaný předkládal před prázdnou bránu míč Skálovi,
jeho zakončení na dlouho nohu trefilo tyč. Kostelec zahrozil nejprve Gabrhelem, který však z blízkosti
branku netrefil a poté obstál proti Číhalovi opět Forchtsam. Ve 21.minutě bylo srovnáno, nešikovně si
počínal ve vápně Kovář a fauloval, následovala penalta, po které již Forchtsam kapituloval, 1:1! Poté ještě
střílel těsně nad bránu Mašek, což nám stačilo k probuzení a zase jsme se tlačili před Žatečkovu svatyni.
Skála oslovil Boháče a ten připravil výbornou pozici Suchému, přihrávka se mu zamotala pod nohy a ze
stoprocentní šance nebylo nic. Po sólu Hamáka a vyraženém balonu měl znovu obrovskou šanci Suchý,
stačilo dorazit do prázdné branky, střela však šla vysoko nad. V o něco lepším světle se Suchý ukázal krátce
před poločasem, patou důvtipně vyslal Skálu, který si došel pro faul na hranici vápna. Lišácky zahraný
přímý kop Boháčem, kdy vypálil tvrdou ránu na stranu brankáře, nás dostal ve 42.minutě do vedení 1:2! Na
začátku druhého dějství jsme bohužel předvedli další z laciných chyb, které nás srážely celé jaro. Na přední
tyči zaspal rozehrávku rohu Bříza a Mašek nedal Forchtsamovi šanci, 52.minuta 2:2! Vedení jsme si však
vzali zanedlouho zpět, po zisku míče ve středu pole pustil Boháčovu přihrávku chytře za sebe Slováček,
Skála se vyhnul ofsajdu a bombou pod víko nás vrátil zpět do sedla, 60.minuta 2:3! To na druhé straně to
ofsajdem o chvíli později zavánělo, praporek však zůstal dole, rychlonohý Gabrhel běžel sám na
Forchtsama, udělal mu kličku, ale vyhnal se ze střeleckého úhlu, náš gólman ho následoval a výborným
skluzem zažehnal nebezpečí. Na trávníku se poté odehrávala kopaná ze strany na stranu, fotbalovost byla ta
tam, samý souboj, na nekvalitním hřišti bylo občas těžké zkrotit míč a navíc to začalo nejen na trávníku
řádně jiskřit. Vcelku nezajímavě dohrávaný zápas se převrhl v pořádné drama v 83.minutě. To přiletěl do
vápna centr, na který skákal Kovář společně s Fejtem. V běžném vzdušném souboji kapitán domácích upadl,
následoval však úplně nepochopitelný verdikt hlavního sudího, který snad musel mít obě oči zavřené
a otevřít je až když ležel Fejt na zemi, protože odpískat za tento zákrok pokutový kop, to byla fotbalová
vražda! Protesty nám nebyly nic platné, vysloužili jsme si za ně jen několik žlutých karet, došlo navíc ke
strkanici, ze které si odnesl domácí Neděla kartu červenou. Darovanou příležitostí nepohrdl Procházka
a v 85.minutě srovnal na 3:3! Nechali jsme se až příliš unést emocemi a vyhraný zápas ztratili v 87.minutě.
Obrovskou hrubku Černého při rozehrávce nenapravil Hamák, Doležal tak napřáhl z hranice vápna
a křížnou bombou opět nedal nešťastnému Forchtsamovi šanci, 4:3! Poslední šanci odvézt si alespoň bod
jsme měli díky Boháčovi, který mířil po zemi na zadní tyč, Žatečka tentokrát stihl jeho střelu vyškrábnout
a když jsme v samotném závěru již rezignovali, přidal na zadní tyči osamocený Číhal v nastavení pátý gól.
HERÁLEC – PACOV 1:2 (Boháč)
Role papírového favorita byla patřičně narušena již ve 3.minutě. To byl Rybčák L. sice vystaven
evidentnímu ofsajdu, praporek pomezního rozhodčího však zůstal dole, Ptaszek hostujícího útočníka zastavit
nedokázal a Forchtsam z blízkosti kapituloval, 0:1! Brzké inkasování nás zřejmě rozhodilo a kupili jsme
chyby, kterých naštěstí hosté nedokázali využít. Srovnat krok jsme mohli po získání míče Burešem a pasu
Kováře, v dobré pozici na zadní tyči osamocený Hamák minul bránu. Jak je fotbal jednoduchý jsme se
přesvědčili záhy, pas ze středu hřiště a obrovská díra v obraně dala možnost Šauerovi, aby Forchtsama
překonal podruhé a v 21.minutě to bylo 0:2! Z první přímé střely na branku se nám podařilo vstřelit
kontaktní gól. Povedený oblouček Skály za obranu si perfektně zpracoval Boháč a placírkou nedal Pachtovi
šanci, 28.minuta 1:2! Vyrovnat jsme mohli po povedené kombinaci Kováře, který posunul na Boháče,
roztáhnutí hry dalo šanci k zakončení z první Hamákovi, střelu na zadní tyč výborně vyrazil Pachta. Další
možnost jsme měli po získání balonu Okurkou, po jeho přihrávce našel z první Skála Hamáka, na zadní tyč
si nabíhal Kovář, skluzem nedokázal zakončit přesně. Nic víc jsme divákům v prvním poločase nenabídli,
a to i díky nepřesné rozehrávce a žalostnému počínání ve finální fázi, do kabin jsme šli za nepříznivého
stavu 1:2! Krátce po začátku druhého dějství se po přihrávce Boháče opřel do balonu Bureš, Pachta vyrazil
na roh. Uchovat naději na bodový zisk se podařilo Forchtsamovi, po další tragické rozehře Černého se
vytáhl při samostatném úniku Rybčáka. Kovář sám před bránou nechal vyniknout Pachtu, stejně jako
nejproduktivnějším muž posledních zápasů Boháč, který trefil gólmana po obloučku Cacha. Bylo toho
opravdu hodně, co jsme dokázali v nedělním odpoledni zejména ve druhém poločase spálit, v závěru ještě
neproměnil dvě velké šance Boháč, zakončující na dlouhou nohu, ani dorážející Hamák, který rovněž
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branku vysoko přestřelil. Střelecká nemohoucnost nás stála smutnou rozlučku před vlastními fanoušky
s posledním celkem tabulky…
H. BROD B – HERÁLEC 1:4 (Boháč 3x, Kovář)
Gólový účet zápasu otevřeli ve 34.minutědomácí. Hamák nezasáhl dobře u lajny, mezi stopery si naběhl
Pabousek a v samostatném úniku překonal Forchtsama, 1:0! Na odpověď se nečekalo dlouho, o minutu
později našel Skála ve velkém vápně Boháče, první střelu vyrazil brankář, druhou střelu taktéž, až do třetice
všeho dobrého se podařilo Boháčovi Zelenku konečně překonat, 35.minuta 1:1! Fotbalovou lahůdku
připravil pro hrstku diváků náš nejlepší střelec v 57.minutě, do souboje na půlící čáře šel Čejka, balon se
odrazil k Boháčovi, který hledal, komu by tak přihrál do rychlého brejku. V horkém počasí se pouštět do
zběsilých akcí příliš nikomu nechtělo, spoluhráče tedy využít nemohl, zato si všiml, že Zelenka se pohybuje
daleko od brankové čáry a povedeným lobem ho překonal podruhé, 57.minuta 1:2! Svoji nejproduktivnější
pozici potvrdil zastupující kapitán v 65.minutě, kdy se dočkal v posledním zápase hattricku. Bříza vyvezl
balon a šikovně prostrčil na Skálu, mezi stopery byl již připraven Boháč a neměl problém slupnout další
gólový bonbonek, 1:3! Povedený druhý poločas ještě podpořil Kovář, který několikrát neuspěl v zakončení
nohou, proto bylo lepší, že při Slováčkově ostrém centru se nebál zkazit si účes a trknul míč do sítě hlavou,
70.minuta 1:4!
Ještě před koncem sezony ohlásil odchod z trenérské lavičky pan Jiří Skála. Trenér, který se podílel na
největším úspěchu v naší fotbalové historii, opustil trenérské křeslo po roce a půl. Děkujeme mu za
odvedenou práci, je třeba ocenit, že vytrval až do samotného závěru, i když mnohdy ani v neděli dopoledne
nevěděl, zda vůbec bude mít k dispozici jedenáct zdravých fotbalistů… Jeden ze symbolů nejúspěšnějších
let, kdy jsme dobývali hřiště i v nejvyšší krajské soutěži, se rozhodl pro odpočinek. Věříme, že ještě neřekl
poslední slovo a někdy v budoucnu převezme dirigentskou taktovku! ☺

OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLU
V letošním roce se dožívá Sokol významného jubilea a my již od března pracujeme na tom, aby vše bylo
náležitě oslaveno. Termín konání oslav je plánován na 16. – 18. srpna. Těšit se můžete na letní kino,
fotbalová utkání, večerní zábavu se skupinou Singl a mnoho dalšího! Podrobný program spolu s oficiálním
plakátem akce bude zveřejněn v dalším čísle Zpravodaje!
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Společenská kronika
V červenci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
4.7. Karel Zástěra, Český Herálec 351, 84 let
7.7. Zdeněk Vašulín, Herálec 226, 65 let
15.7. Jindřich Hůlka, Herálec 291, 86 let
17.7. Jaromír Havlík, Český Herálec 433, 75 let
17.7. Bohumil Polanský, Herálec 251, 50 let
26.7. Miloslav Bárta, Kocanda 333, 75 let
29.7. Jan Dítě, Kocanda 376, 80 let

Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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