1

Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 10/7-2019,
konaného 31. 07. 2019 v 17:00 hodin
Zahájení: 17:05 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 12
Omluveni: paní Zdeňka Gregorová, pan Pavel
Troníček, Ing. Tomáš Odvárka, v 17,25 přišel
Miroslav Dítě viz. „Prezenční listina“
________________________________________
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 9/6-2019 z 12. 6. 2019
a mimořádného ZO z 1. 7. 2019
2.2. Kontrola usnesení RO 8/7-2019
3. Hospodaření obce
4. Pozemkové záležitosti
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
6. Diskuse – různé
7. Závěr
________________________________________

1.

hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši
4.617.893,81,-Kč na účet 432 - Výsledek
hospodaření předcházejících období.
Hlasování: Pro12, proti 0, zdrž. 0
________________________________________

4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje prodej pozemku p.č.1035/39
o výměře 21 m2, v k.ú. Český Herálec na základě
žádosti o odkoupení ze dne 15. 5. 2019. Kupujícími
jsou PaMD, Rataje 1602, 53901 Hlinsko.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
4.2. ZO schvaluje žádost o pronájem pozemků p.č.
465/2, 468, 556/53 a 556/58 v k.ú. Český Herálec
podanou dne 4.7.2019 MB, Český Herálec 410
a FB, Herálec 373
Hlasování: Pro 0, proti 10, zdrž.2
4.3. ZO schvaluje žádost o pronájem části
pozemku p.č.1021/1, 149,1 m2 za pozemek p.č.
232/4 podanou dne 4.6.2019 panem LG, Herálec
167 za účelem skladování dřeva.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž.1
4.4. ZO schvaluje podanou žádost o odkoupení
zaplocených pozemků p.č. 982/16 o výměře 42 m2,
č. 63/5 o výměře 29 m2, č.50/6 o výměře 16 m2 ve
vlastnictví obce a o odprodeji pozemku č.63/2
o výměře 59 m2 ve vlastnictví žadatelky, obci
podanou dne 15. 7. 2019 NŠ, Dolní 33/3, 591 01
Žďár nad Sázavou.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1
________________________________________

Záznam jednání:

1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.2. Jmenování zapisovatele: Jiří Rychnovský
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Matěj
Trávníček a Pavel Teplý
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
________________________________________

2.1. Kontrola usnesení ZO č. 9/6-2019 a
mimořádného ZO z 1. 7. 2019
2.2. Kontrola usnesení RO č.8/7-2019:

5. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO

Starosta Zdeněk Gregor informoval o činnosti rady
obce. Zastupitelé vzali na vědomí.
________________________________________

5.1. ZO bere na vědomí uzavřít darovací smlouvu
mezi obcí Herálec a městem Svratka o poskytnutí
finančního příspěvku k zaplacení poměrné částky
ve výši 41.196,-Kč na zpracování PD ,,Cyklostezka
Herálec – Svratka“ fi. Profi Jihlava spol. s.r.o. ve
výši 229.000,- Kč vč. DPH.
5.2. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory
z Fondu Vysočiny-dotace na „Pořízení oplocenek
do obecního lesa v Herálci“, číslo FV02739.0406,
mezi Krajem Vysočina, IČ: 70890749,

3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
3.2. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty
za měsíc 6 a 7/2019 ve výši 9.021,-Kč
Hlasování: Pro 11 , proti 0 , zdrž. 1
3.3. ZO schvaluje k 30. 6. 2019 převod
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zastoupeným
MUDr.
Jiřím
Běhounkem,
hejtmanem kraje a obcí Herálec, IČ: 00294306
zastoupenou Zdeňkem Gregorem, starostou obce.
Celková výše dotace je 46.860,- Kč.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
5.3. ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí
Herálec, IČ: 00294306 zastoupenou Zdeňkem
Gregorem, starostou obce na straně jedné (kupující)
a firmou VHV real spol. s r.o., IČ: 47124326,
zastoupenou Ing. Martinem Tůmou na straně druhé
(prodávající) jejímž předmětem je nákup
automobilu MULTICAR M 26, RZ: 6AU9681,
VIN:WMU2M26433W000125
se
sypačem
a radlicí za cenu 598.950,- Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1
5.4. ZO schvaluje provedení výběrového řízení na
zhotovitele stavby ,,Obec Herálec - Obnova
školního atletického hřiště“ podpořeno dotací
z MMR.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
5.5. ZO schvaluje hodnotící komisi pro výběrové
řízení na akci ,,Obec Herálec,- Obnova školního
atletického hřiště“ a „Obec Herálec-novostavbu
chodníku a opěrné zdi kolem silnice II/350“ ve
složení Ing. H. Veselá, Z. Gregor, Ing. Ilona
Vráblová, Jakub Bezchleba, Pavel Teplý
(náhradíci: Hana Štollová, Ing. Lukáš Teplý).
Jednání komise se bude konat 12. 8. 2019 v 16:30
hod. v zasedací místnosti OÚ.
Hlasování: Pro12, proti 0, zdrž 0.
5.6. ZO schvaluje Příkazní smlouvu č. 09/2019 na
akci ,,Obec Herálec,- Obnova školního atletického
hřiště“ s Ing. Hanou Veselou IČ: 75821699, za
odměnu 12.500,-Kč.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
5.7. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č.1911231407
mezi objednatelem obcí Herálec, IČ: 00294306
zastoupenou Zdeňkem Gregorem, starostou obce
a zhotovitelem firmou COLAS CZ, a.s., IČ:
26177005,
zastoupenou
Vítem
Weselým
manažerem regionu Vysočina, kdy se zhotovitel
zavazuje provést dílo kterým je stavba s názvem:
“Obec Herálec, přechody pro chodce“ za cenu
999.392,- Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
5.8. ZO schvaluje Rámcovou nájemní smlouvu
mezi pronajímatelem obcí Herálec, IČ: 00294306
zastoupenou Zdeňkem Gregorem, starostou obce
a nájemcem společností ZL Production s.r.o., IČ:
26398443, zastoupenou Janou Lippertovou,

jednatelkou, kde předmětem nájmu je kulturní dům,
jenž bude využíván k pořádání kulturních akcí.
Doba nájmu je do 31. 12. 2024
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
5.9. ZO schvaluje žádost TJ Sokol Herálec,
zastoupenou panem Stanislavem Suchým,
předsedou TJ Sokol, podanou 23. 7. 2019 ve věci
vytvoření spoluúčasti obce na oslavách 100 letého
výročí založení TJ SOKOL a poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 10.000,- Kč na zabezpečení této
akce.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
5.10. ZO schvaluje žádost Sboru dobrovolných
hasičů Herálec, zastoupenou Petrem Koskem,
starostou SDH Herálec, podanou 25. 7. 2019 ve
věci poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10.000,- Kč na sportovně-společenskou akci
“Ukončení prázdnin a noční hasičské závody
2019“, která se bude konat 31. 8. 2019 v areálu
fotbalového hřiště v Herálci.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
5.11. ZO schvaluje žádost pana PN, Herálec 572,
podanou 16. 7. 2019 ve věci pronájmu KD
v Herálci dne 14. 12. 2019 za účelem oslav
narozenin dle platného ceníku.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
5.12. ZO schvaluje žádost MVDr. PV, Herálec
204, podanou 12. 7. 2019 ve věci pronájmu
nebytových prostor v domě čp. 221 a to tří
místností (čekárna , ordinace a vstupní chodba) za
4.000 Kč/měs. bez energií na dobu 1 roku pro
konání veterinární ambulance.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž.1
5.13. ZO schvaluje žádost ZG, Herálec 391
podanou 30. 7. 2019 ve věci povolení pořádání
„Herálecké traktoriády“ v lokalitě pod hřištěm na
pozemcích v majetku obce Akce se bude konat
24. 8. 2019
Hlasování: Pro12, proti 0, zdrž.0
5.14. ZO bere na vědomí žádost podanou
Sdružením místních samospráv České republiky,
zastoupenou Ing. Marcelou Syrovou, podanou
30. 7. 2019 ve věci možné participace naší obcí na
nákladech na případném obnovení autobusových
linek:
pondělní spoj 840104 (5:40 Svratka-8:40 Brno)
a páteční spoj 840104 (14:40 Brno-17:07 Svratka,
popřípadě 16:50 z Brna)
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Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 11. 9. 2019 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.

Slovo starosty:
Prázdniny končí, počasí se bude pomaličku měnit z letního na podzimní. Doufám, že vám uplynulé
slunečné dny dodaly spoustu energie na řešení všednodenních starostí a že jste si léto dostatečně užili.
Děkuji vedení Heráleckého Sokola za zorganizování oslav stoletého výročí založení organizace v obci.
Byly to oslavy důstojné i veselé, počasí se vydařilo a vše běželo jako na drátkách. Myslím, že se mnozí
shodneme na tom, že zvláštní poděkování by mělo patřit panu Antonínu Trávníčkovi nejstaršímu, který se
celý život zajímá o sportovní dění u nás, byl dlouhodobým činovníkem v Sokolu a především po dlouhá
léta fotograficky zaznamenává dění v celé obci. Za sebe Vám pane Trávníčku velice děkuji.
V minulém měsíci proběhla dvě výběrová řízení. Jedno na vybudování třech přechodů pro chodce
včetně jejich osvětlení. Dva budou vybudovány na návsi (na jejím začátku a konci). Třetí bude vystavěn
nad křižovatkou mezi ulicemi ke škole a do Chaloupek, na silnici do Vortové. Realizovat je bude firma
COLAS CZ a.s. ještě v letošním roce. Na přechody byla získána dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Druhé výběrové řízení na akci „Novostavba chodníku a opěrné
zdi kolem silnice II/350“ (chodník od křižovatky u Tlustých, podél silnice na Žďár, k odbočce ke kostelu)
vyhrála firma Instav Hlinsko a.s.. Tato akce bude realizována na jaře roku 2020 a budou na ní poskytnuty
finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 % uznatelných nákladů.
Koncem července namontovala firma Dosip servis ukazatel rychlosti vozidel v kopečku u silnice ze
Žďáru. Doufám, že bude toto zařízení prospěšné ke zklidnění situace, kdy někteří řidiči jezdí v těchto
místech nepřiměřenou rychlostí a pomůže zajistit chodcům větší bezpečnost.
Prázdniny končí a školní rok nastává. Žáci, studenti, učitelé i rodiče se budou nějakou chvíli dostávat
do zajetých kolejí. Věřím, že také nadcházející období s sebou přinese spoustu pěkných zážitků.
Váš starosta
Množí se nám dotazy, proč jsou BIO popelnice nyní zpoplatněny. Původní popelnice byly zapůjčeny
zdarma Obci Herálec fi. ODAS a dále distribuovány jednotlivým domácnostem. Fi. ODAS si tak zajistila
přísun bioodpadu, který zpracovává ve své bioplynové stanici. V této době nejsou biopopelnice dále
podporovány, proto je obec zakoupila a nabízí Vám za cenu 1250 Kč/ks včetně dopravy. Každá
domácnost může mít několik biopopelnic, jejichž vývozy budeme dále zajišťovat.

Kino Herálec
V průběhu letních prázdnin se nám podařilo
uskutečnit celkem 6 promítání, které
navštívilo více než 1 000 diváků. V průměru
se návštěvnost pohybovala okolo 150-200
diváků, nicméně například na promítání filmu
Ženy v běhu dosahovala návštěvnost téměř
k počtu 300 diváků. Tato čísla nás velice těší,
protože jsou obrovskou satisfakcí pro
všechny pořadatele, kteří se na promítání
obecního kina podílejí.
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Touto cestou bych rád poděkoval všem
členům kulturní komise za obětavost
a nasazení při organizaci, panu Jiřímu
Gregorovi za perfektní ozvučení, všem
členům TJ Sokol
Herálec, kteří pro vás připravují zázemí
a skvělé občerstvení, SDH Herálec bez
jejichž pomoci bychom neměli na čem sedět.
Pevně věřím, že si vaši přízeň udržíme
i během školního roku, kdy se opět
přesuneme do kulturního domu. Termíny
k promítání v Kulturním domě Herálec
můžete sledovat na internetových a
facebookových stránkách obce, místech pro
vyvěšení plakátů či v obecním rozhlase.
Zároveň doufáme, že již brzy budete moci
sledovat veškeré termíny v online kalendáři, který připravujeme pro obecní internetové stránky.
Za kulturní komisi Matěj Trávníček

Poslední vlna kotlíkových dotací pro občany Herálce
Na podporu výměny starých kotlů v Kraji Vysočina byla pro 3. kolo kotlíkových dotací poskytnuta
částka téměř 240 milionů korun. Za tuto částku by měl kraj podpořit výměnu až 2 378 kotlů. Pravidla,
která stanoví podmínky pro čerpání dotace na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním
za nový ekologický zdroj tepla, budou zveřejněna 3. září 2019 a v tento den budou rovněž zveřejněny
nové formuláře žádosti o dotaci a další podklady pro podání žádosti. Samotný příjem žádostí pak bude
spuštěn 23. října 2019.
Obec Herálec bude tyto žádosti o dotaci zpracovávat ZDARMA všem občanům Herálce, kteří
o zpracování dotace budou mít zájem a zároveň splní podmínky dotace. Zájemci o zpracování dotace
se mohou hlásit na podatelně obecního úřadu, kde budou zaevidováni, abychom mohli postupně pro
jednotlivé žadatele začít žádost o dotaci zpracovávat.
Více informací naleznete na stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/kotliky nebo po
zaevidování se na podatelně obecního úřadu.
Matěj Trávníček

Ohlédnutí za výstavou
Téměř uprostřed prázdnin byla k zhlédnutí v kulturním domě ,,Výstava umění a řemesel“, na které se
návštěvníci setkali s výtvarným umem heráleckých řezbářů, výtvarníků a šitých i háčkovaných výrobků
šikovných žen. Výstava dle zápisů v knize návštěv, byla velmi pozitivně hodnocena. Jediná výtka zcela
oprávněná byla ta, že bylo málo řemeslných prací. S tím lze jen souhlasit, ale bohužel ne všichni ti, kteří
se této profesi věnují, reagovali na výzvu a svoje díla v určeném čase dodali k vystavení. Snad příště
překonají ostych a představí svůj um veřejnosti. Organizátoři museli tentokrát vystavit více obrazů a to
i autorů, kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Je nutné poděkovat všem vystavujícím za podporu a přispění k výstavní činnosti v obci. V úvodním
slově při zahájení výstavy bylo řečeno že: ,,Naší snahou je navázat touto výstavou na obdobnou činnost,
jež v minulosti vždy o prázdninách ve školních budovách naší obce byla uskutečňována.“
Závěrem z nemála pochvalných zápisů v knize návštěv, tento jeden za všechny. ,,Moc děkuji
organizátorům a pořadatelům – všem autorům. Herálec má velký potenciál talentů a charizmat. Podepsán
P. Vladimír Záleský, farář.
Za organizátory F.H.
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“
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Pokračování příště…..
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Zprávy ze školy
Informace k zahájení školního roku 2019/2020
2.9.

Zahájení nového školního roku proběhne ve třídách s třídními učiteli od 7,30 – 8,15 hod.
Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů v 1. třídě od 7:30 hod. Do prvního
ročníku je zapsáno 10 žáků.

Školní družina bude otevřena do 14:00 hodin pro předem přihlášené a dojíždějící žáky. Děti
je možné přihlásit v kanceláři školy na telefonu 566 663 124 nebo e-mailem:
skola@zsheralec.cz.
Školní jídelna bude v provozu, oběd si mohou žáci předem přihlásit na telefonu
566 663 128 nebo e-mailem na jidelna@zsheralec.cz. Děti z mateřské školy jsou
automaticky přihlášeny.

3.9.

Od úterý bude vyučování probíhat podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.
Školní družina bude v provozu do 15:30 hod.
Ranní družina – provoz od 9. 9. 2019 v případě dostatečného počtu přihlášených žáků

• Zahájení výuky nepovinného předmětu Náboženství proběhne během září.
• Zahájení činnosti zájmových kroužků je plánováno od října. Žáci dostanou nabídku kroužků
s veškerými informacemi o platbě, čase konání a jejich organizaci během měsíce září. (Úplata je
stanovena na 300 Kč/ pololetí).
• Logopedický kroužek POVÍDÁLEK v naší MŠ
s Mgr. Jitkou Palcovou bude od září/října probíhat 1x měsíčně ve čtvrtek

Všechny aktuální informace budou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz, kde mohou rodiče a žáci najít důležité kontakty, aktuální jídelní lístek, individuální
konzultační hodiny jednotlivých učitelů, zprávy a fotografie z různých školních akcí, školní řád atd.

Všem přeji úspěšný a pohodový školní rok 2019/2020!
Mgr. Pavla Dlouhá
ředitelka ZŠ a MŠ Herálec
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Zprávy z hasičské zbrojnice za měsíc srpen
Drazí spoluobčané,
prázdniny se nám pomalu chýlí ke konci a my je i v jejich druhé polovině strávili na soutěžích.
V následujících řádcích bychom Vás rádi seznámili s výsledky, které jsme přivezli do Herálce:

Soutěže železný hasič
Krajské soutěže v disciplíně TFA nadále pokračují a náš sbor v nich vzorně reprezentuje bratr
Ladislav Laštovica.
V sobotu 27. 7. 2019 se konal II. ročník soutěže v disciplínách TFA „ČeskoBělský železný hasič“.
Soutěže se celkem zúčastnilo 18 borců včetně 3 žen. Pro Vaši představu: trať zahrnovala roztažení
vedení 2x2 hadice B včetně proudnic do vzdálenosti 35 metrů, dvojité převrácení traktorové
pneumatiky, pronesení 20 litrového barelu s vodou tunelem, vytažení 25 kg závaží na lešení do výšky
druhého podlaží, překonání 2 m vysoké bariéry, sbalení hadice B a její uložení do boxu, 60 úderů
palicí v hammerboxu a přesun 80 kg figuríny do vzdálenosti 40 metrů. To vše v třívrstvém zásahovém
obleku, zásahové obuvi, se zásahovou přilbou, zásahovými rukavicemi a s dýchacím přístrojem na
zádech jako zátěží. Už jen tato zátěž včetně oděvu váží cca 20 kg. Náš závodník Ladislav Laštovica
závod dokončil na krásném 2. místě.

10. srpna krajská soutěž v disciplíně TFA pokračovala v Rokytnici nad Rokytnou, kde soutěž nese
název „Rokytnické galeje“. Láďa se s tratí opět bravurně vypořádal a i přesto, že tentokrát to na
bednu nestačilo, tak s 5. místem panuje obrovská spokojenost.
Máme obrovské štěstí, že náš bratr Ladislav Laštovica je natolik pilně trénuje, že byl nominován na
závody do Polska, kde nás opět mohl krásně reprezentovat. Na soutěži „FCC Raciborz 2019“
v Polsku vybojoval v soutěži jednotlivců 10.místo, v disciplíně tandemů spolu se svými kolegy
4. místo, ve štafetách 10. místo a krásného pódiového umístění dosáhl v mix štafetách, konkrétně
vybojovali super 3. místo. Děkujeme za reprezentaci sboru!
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Příznivci staré hasičské techniky
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Předposlední srpnovou sobotu
(24. 8. 2019) také heřmanovští
hasiči slavili 125. výročí založení
sboru, kde stejně jako v Radňovsi
byla součástí oslav také soutěž
koňských stříkaček. A stejně jako
do Heřmanova si naši bratři
přivezli velmi dobrou formu,
nakonec totiž získali krásné
2. místo z 10. družstev.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednotce sboru dobrovolných hasičů naší obce se povedlo v rámci dotačního programu
„TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ získat příspěvek
od Kraje Vysočina na nákup elektrocentrály HONDA ECT 7000 PG .

Kraj Vysočina přispěl částkou 35 000,- Kč, zbývající částku 38 990,- Kč doplatil zřizovatel
jednotky, kterou je obec Herálec.
Nákupem elektrocentrály HONDA ECT 7000 PG se zlepšila akceschopnost jednotky v případě
dílčího výpadku el. energie nebo při napájení další hasičské techniky.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Kraji Vysočina za poskytnutý příspěvek a Obci Herálec za
doplacení zbývající částky.
JSDH Herálec

Zahrádkáři Herálec
Máte doma dobové oblečení, které jste ochotni zapůjčit či darovat na vánoční Betlém, který se
bude konat 15. 12. 2019 za obecním úřadem? Chcete se podílet na organizaci či se účastnit Betlému
v některé z rolí? V případu zájmu můžete kontaktovat tel. č. 607 797 815.
Dále pro Vás i děti připravujeme ,,Dýňohrátky“, které se budou konat v sobotu 19. 10. 2019.
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SPORT
KOPANÁ MUŽI ,,A“
V srpnu se rozjel kolotoč fotbalových soutěží, jako první rozehráli ročník 2019/2020 muži. Před
uzávěrkou
Zpravodaje si připsali jednu výhru a jednu prohru, dále je čekal výjezd do Dobronína.
Starší žáci, přípravka i mladší přípravka zahájí soutěžní ročník první víkend v září, rozpisy jsou
přílohou vydání.
Připomínáme všem fanouškům, že i letos bude probíhat při každém zápase soutěž o ceny,
permanentkáři si i tentokrát na konci sezóny zahrají o sud piva! Permanentní vstupenky je možné
zakoupit ve stánku na hřišti!
POČÍTKY – HERÁLEC 5:1 (Cach)
Na úvod ročníku nás čekal těžký souboj na půdě ambiciózních Počítek, které naskočily do
fotbalového výtahu a během dvou let se dostaly z okresního přeboru až do A-třídy. Začátek utkání
nám vyšel na výbornou, Rys získal odražený balon a poslal výborný pas před branku, kde se na zadní
tyči osamocený Cach dokázal zorientovat a již ve 2.minutě nás poslal do vedení 1:0! Zvýšit mohl
Boháč, ve stoprocentní příležitosti po centru Hamáka nedokázal hlavou ohrozit branku. Počítky z
první návštěvy našeho pokutového území vytěžily vyrovnávací branku. Rohový kop promáchl
Forchtsam a od Řeháčka se balon odrazil do opuštěné branky, 11.minuta 1:1! Reputaci si Forchtsam
napravil po centru Jurnečky a hlavičce osamoceného Halámky, kterou skvělým zákrokem
zlikvidoval. Na druhé straně propadl míč až k osamocenému Rysovi, z úhlu Šobeje nepropálil. Ve
20.minutě ztratil při rozehrávce balon Škorpík, rychlá akce a vyklizené pokutové území bylo příčinou
druhé inkasované branky, střelu Halámky ještě reflexivně zlikvidoval Forchtsam, proti dorážce
Ločárka P. už byl bezmocný, 1:2! Míč jsme sice drželi více na kopačkách, územní převaha nám však
nebyla nic platná, směrem do ofenzivy to drhlo, na malém hřišti s nerovným povrchem se toho ani
příliš vymyslet nedalo. Vrchem jsme neměli příliš šancí proti urostlým stoperům, po zemi jsme zase
kolikrát byli rádi, že nám balon nenafackoval, pro kombinaci na přehuštěném prostoru zkrátka nebylo
místo a o nějaké kvalitní fotbalové podívané tak nemohla být řeč… Navíc ve 40.minutě domácí
odskočili na dvougólový rozdíl, u lajny jsme se až příliš snadno nechali vyšachovat a nikým
nehlídaný Jurnečka na zadní tyči zvýšil na 1:3! Po přestávce jsme změnili rozestavení a chtěli
zabojovat o body, v 51.minutě jsme jim však mohli dát definitivní sbohem. Po faulu poslal výborný
centr do vápna Jurnečka, Uchytil byl u míče později než Toman, který se krásně položil do střely a z
blízkosti překonal Forchtsama, 1:4! V horkém odpoledni nás omyla další studená sprcha, a to ještě
nebylo vše. V 64.minutě po ztrátě na půli hřiště naháněl Zajíčka Černý, nešikovně o něj škobrtl a
následoval pokutový kop, který Ločárek T. bezpečně proměnil, 1:5! Při snaze alespoň upravit
výsledek byl vidět největší rozdíl v efektivitě obou mužstev. Kovářovi k rozvlnění sítě nestačila po
odrazu ani střela z malého vápna, stejně jako Boháčovi po dlouhém autu, kdy nasměroval v dobré
pozici hlavičku do náruče Šobeje. Blízko byl i Bureš, z hranice pokutového území hlavičkoval těsně
vedle šibenice. Možná nejblíže ke vstřelení branky však byl Forchtsam, který napálil balon přes celé
hřiště a Šobej měl v samotném závěru co dělat, aby vytáhl oblouček konečky prstů nad břevno. Z
Počítek jsme tak odjeli zaslouženě s prázdnou.
HERÁLEC – RAPOTICE 4:1 (Boháč, Uchytil, Okurka, vlastní)
V tomto utkání nás premiérově vedl z lavičky Zdeněk Cach. Hned v úvodu prosluněného zápasu
většině přihlížejícím zatrnulo, v pokutovém území zpracovával míč Bureš, balon se lehce otřel o
ruku, která však byla u těla, přesto byla nařízena penalta. Naštěstí jsme se obešli i bez VAR, pomezní
Bílek správně opravil hlavního sudího a kopalo se pouze od rohového praporku. Ze sobotní svatební
veselice se musel rychle probudit Forchtsam, rychlý protiútok vedl Valsa, Mucha po přihrávce
centroval na osamoceného Kučeru, jeho hlavičku vytěsnil gólman nad. Dobré napadání Boháče
přineslo šanci po přihrávce Hamáka a přiťuknutí Kováře Cachovi, slabá střela mířila do náruče Řepy.
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Povedenou střelu Paláta vyrazil Forchtsam, ostrá rána Valsy šla vedle. Po nákopu Bureše se ocitl sám
před Řepou Boháč, lob mu nevyšel. Rapotice byly častěji na míči a hrozily nebezpečnými výpady,
my jsme se nějak nemohli dostat do tempa a zákonitě tak přišel trest. V dobré pozici se ocitl Uchytil,
jeho střela však byla zblokována a následoval rychlý kontr. Výborné přenesení hry na Muchu a
přihrávka pod sebe na osamoceného kapitána Laše znamenala zasloužené vedení hostujícího týmu,
23.minuta 0:1! Že by to ale přece jen mohlo jít, předvedl po ubráněném rohovém kopu Bureš s
Boháčem. Prvně jmenovaný nacentroval přesně na hlavu Boháče, který však mířil do tyče. Těsně
před odchodem do kabin měli hosté možnost navýšit skóre po ruce Černého, Valsa poslal do vápna
výborný pas, naštěstí pro nás se jeho hráči nepohodli a zakončili vedle. Oživit hru a dostat se do
zápasu, s tím jsme šli do druhé půle, do které naskočil místo Ryse Slováček a posty si vyměnili Kovář
s Uchytilem, což jak se později ukázalo, byl klíčový tah. Po rohu hlavičku neprocpal klubkem
protihráčů Bureš, o chvíli později jsme však potvrdili dobrý vstup do druhé pětačtyřicetiminutovky
vyrovnávací brankou. Balon vyvezl Bříza a uličkou našel ve vápně Uchytila, ten si obhodil stopera
hostí, který ho poslal k zemi a byl nařízen pokutový kop. K exekuci se postavil Boháč a neměl
problém v 54.minutě srovnat stav na 1:1!! Od té doby jsme byli lepším týmem a hnáni slušně
zaplněnými ochozy jsme dokázali otočit nepříznivé skóre již o tři minuty později. Střídání přineslo
své ovoce, přesný nákop Bureše po lajně si zpracoval Slováček, který přinesl kvalitu směrem do
ofenzivy, po lajně vybídl k centru Hamáka, jehož přesnou přihrávku neměl problém do brány uklidit
Uchytil a rázem jsme byli ve vedení, 57.minuta 2:1! Rapotice mohly srovnat po nepřesvědčivém
zákroku Forchtsama, Matoušek byl z dobré pozice vytlačen, střelu Valsy si již jistým zákrokem náš
gólman pohlídal. Důležitý moment, který rozhodl o osudu utkání, přišel v 77.minutě. To akci hostí
rozjel kdo jiný než Valsa, oblouček za obranu vyrazil likvidovat před Kučerou Forchtsam, gólmana
jistil Černý, který tělem odstavil útočníka Rapotic, jenž se skácel k zemi a dožadoval se penalty.
Rapotičtí začali rozhazovat rukama a nevěnovali se hře, čehož jsme mohli využít k brejku. Ten táhnul
z vlastní poloviny výborně hrající Uchytil, který si došel pro faul za hranicí vápna. K technické střele
napřáhl Okurka a krásným obstřelem zvýšil na 3:1! Závěr jsme dohrávali s naprostou lehkostí, Kovář
vyvezl balon a přihrával Cachovi, na jeho střílený centr nedosáhl na zadní tyči Uchytil.
Nejnebezpečnější dvojice Rapotic ještě mohla zdramatizovat utkání, Valsa uličkou našel Kučeru,
proti však skvěle vystartoval Forchtsam a za odkoplým míčem spěchal Uchytil, blíž k němu měl Laš,
jeho malou domů nedokázal zkrotit Řepa a k jeho smůle doputoval balon až za brankovou čáru,
81.minuta 4:1! Podráždění hosté si zásluhou Němce přibalili ke čtyřem gólům i červený kartonek a
z našeho hřiště odjeli s prázdnou.
V dalším utkání 25. 8. prohráli naši vysoko 7:7 v Dobroníně.

OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLU
O víkendu 16. – 18. srpna jsme uspořádali oslavy týkající se založení Sokolu v Herálci. Děkujeme
všem, kteří navštívili hřiště a přispěli tak k báječné atmosféře během víkendu! Doufáme, že jste si
bohatý program náležitě užili a snad se opět setkáme dříve, než za sto let ☺ Zvláštní poděkování
patří Ski Teamu Herálec za skvělé občerstvení, po kterém se jen zaprášilo. Panu Antonínu
Trávníčkovi st. za výstavu historických fotografií, u kterých jsme mohli společně zavzpomínat. Dále
pak členům výboru či fotbalového týmu za přípravy, organizaci a samozřejmě i obsluhu stánku.
Všem, kteří si přišli zahrát na utkání internacionálů a přispěli k pohodové sobotní atmosféře.
V neposlední řadě pak obci Herálec, která tyto oslavy finančně a materiálně podpořila.
Děkujeme! Suchý Stanislav ml., předseda TJ
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STARŠÍ ŽÁCI - PODZIM 2019
Kolo

Den

Datum

Čas

Zápas

1.

NE

1.9.

13:00

HERÁLEC - POČÍTKY

2.

NE

8.9.

14:00

ROZSOCHY - HERÁLEC

3.

NE

22.9.

13:00

HERÁLEC - ŠTĚPÁNOV

4.

NE

29.9.

10:00

KŘIŽANOV - HERÁLEC

5.

NE

6.10.

13:00

HERÁLEC - RADOSTÍN NAD OSLAVOU

6.

NE

13.10.

12:45

VÍR - HERÁLEC

7.

NE

20.10.

13:00

HERÁLEC - R.SVRATKA/BOHDALEC

8.

NE

27.10.

10:00

BOHDALOV - HERÁLEC

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - PODZIM 2019
Kolo

Den

Datum

Čas

Zápas

Hřiště

1.

NE

1.9.

10:00 + 12:40

HERÁLEC - JIMRAMOV + NOVÁ VES

Herálec

2.

SO

7.9.

11:20 + 12:40

ŽĎÁR B + SVRATKA - HERÁLEC

Svratka

3.

SO

14.9.

10:30

RADEŠÍNSKÁ SVRATKA - HERÁLEC

R. Svratka

4.

SO

21.9.

14:20 + 15:40

ŽĎÁR B + R. SVRATKA - HERÁLEC

Žďár

5.

NE

29.9.

10:00 + 11:20

NOVÁ VES + POLNIČKA - HERÁLEC

Nová Ves

6.

NE

6.10.

10:00 + 12:40

HERÁLEC - POLNIČKA + V.LOSENICE/HAMRY

Herálec

7.

SO

12.10.

10:00 + 11:20

SVRATKA + JIMRAMOV - HERÁLEC

Svratka

8.

NE

20.10.

10:00

HERÁLEC - V.LOSENICE/HAMRY

Herálec

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - PODZIM 2019
Kolo Den Datum

Čas

Zápas

Hřiště

1.

NE

1.9.

11:10 + 12:20

UJČOV + MORAVEC/BOBROVÁ - HERÁLEC

Moravec

2.

NE

8.9.

10:00 + 12:20

HERÁLEC - BORY + DOLNÍ ROŽÍNKA

Herálec

3.

NE

15.9. 10:00 + 11:10

MĚŘÍN + ROŽNÁ - HERÁLEC

Měřín

4.

NE

22.9. 10:10 + 11:20

JÍVOVÍ + NOVÁ VES - HERÁLEC

Nová Ves

5.

NE

29.9. 10:00 + 12:20

HERÁLEC - JÍVOVÍ + MĚŘÍN

Herálec

6.

NE

6.10. 10:00 + 11:10

NOVÁ VES + DOLNÍ ROŽÍNKA - HERÁLEC

Nová Ves

7.

NE

13.10. 10:00 + 12:20

HERÁLEC - ROZSOCHY + KŘOVÍ

Herálec

8.

SO

19.10. 11:10 + 12:20

UJČOV + HAMRY/V.LOSENICE

Ujčov
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Společenská kronika
V září oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
7. 9. Marie Kuncová, Český Herálec 148, 55 let
11. 9. Josef Filipi, Kocanda 315, 85 let
19. 9. Marie Majorová, Český Herálec 347, 83 let
19. 9. Václav Ptáček, Kocanda 339, 75 let

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

Inzerce

Prodáme kvalitní lesní med z Moravy, cena za 1 kg je 150 Kč. Odběr možný ihned na adrese
Dítětovi, Herálec 419 (pod školou), telefon: 561202289.
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