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Slovo starosty:
Dobrý den, vážení spoluobčané,
v uplynulých dvou měsících řešíme už druhé oznámení vodoprávního úřadu odboru životního prostředí
Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou na vypouštění splašků do řeky Svratky. Na tuto skutečnost
upozornili pracovníci povodí Moravy při provádění pravidelných obhlídek vodoteče.
Po prvním oznámení o vypouštění odpadů za Obchodním domem jsme se s majiteli nepřipojených
nemovitostí dohodli a nabídli jim možnost vybudování přípojek. Téměř všichni souhlasili a v tento okamžik
jsou na kanalizační řád napojeni. Stejná situace se opakuje na Gregorově konci, kde už jednáme s majiteli
nepřipojených domů, které ještě letos napojíme. Mělo by tak dojít k napravení dlouhodobě neudržitelného
stavu v těchto částech Herálce.
V dubnu jsem ve Zpravodaji upozorňoval majitele nemovitostí na jejich povinnost připojit se na
kanalizaci tam, kde je vybudována. Připomínám znovu tuto povinnost, stejně jako to, že za správné se
považuje pouze připojení napřímo do kanalizace. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně kanalizace mě
prosím kontaktujte.
Pracovníkům obce se podařilo napojit v letošním roce zatím 12 nemovitostí občanů Herálce na
kanalizaci a 10 na obecní vodovod. Podařilo se nám i slíbené odpojení jedné ze starých vodovodních větví
na Gregorově konci. V tomto započatém trendu budeme pokračovat. Zájemci o provedení přípojek se
mohou i nadále evidovat na obecním úřadě.
Někdo nám do kanalizace v minulých dnech čerpal neohlášeně obsah staré jímky nebo septiku. Byl
jsem na to upozorněn obsluhou čističky odpadních vod. Bohužel se tak stalo bezprostředně před odběrem
vzorků přečištěné vody. Uvidíme, jak dopadnou. Ještě jednou připomínám že je ČOV vyprojektována na
zpracovávání čerstvých splašků a každá provedená partyzánština ve smyslu vypouštění starých kalů
znamená ohrožení její funkčnosti. V případě špatných výsledků odebraných vzorků se obec Herálec
vystavuje vysokým sankcím. Obsahy starých septiků a jímek jsme schopni zpracovat, ale musíme o jejich
„doručení“ předem vědět. V případě potřeby zlikvidování těchto splašků vás prosím o domluvu se
mnou předem.
V listopadu dojde k započetí výměn vodoměrů v nemovitostech napojených na obecní vodovod.
Výměnu bude na základě provedeného výběrového řízení provádět firma DUKO z Hlinska. Veškeré náklady
s tím spojené bude hradit obec Herálec. Výměny budou probíhat postupně po etapách. Jednotliví majitelé
nemovitostí budou o termínu předem obeznámeni letákem. Kontaktovat je budou zaměstnanci firmy Duko.
Jak to vypadá v obecních lesích? Pracovníci obce mají zpracovanou kalamitu po zimních polomech,
rozebrané a odvezené staré oplocenky, vyčištěné příkopy a srážky tam, kde to bylo nutné. Nyní probíhá
vyčištění polomů a náletových dřevin v prostoru ochranného pásma plynového potrubí. Kůrovec je surovec
– tak se jmenuje kampaň proti tomuto škůdci. V našich lesích se objevuje samozřejmě také, ale díky
včasnému zásahu OLH a vaší pomoci při zpracování napadeného porostu se nám daří udržet les v pořádku,
což nám potvrdil v září provedený audit v obecních lesích. Prosíme zájemce o zpracování porostu
napadeného kůrovcem, aby se i nadále hlásili na obecním úřadě.
Firma Satt a.s. ze Žďáru nad Sázavou oslovila vedení obce s nabídkou vysázení cca 30 stromů u nás.
Vybrali jsme lokalitu pod hřištěm, kde bude osázena hrana svahu kde končí tréninkové hřiště a zelená
plocha k Ambrožce. Firma Satt a.s. provedla v dokončené lokalitě Familie II. položení chrániček pro
rozvody optické sítě. V těchto rozvodech bychom chtěli pokračovat postupně po celé obci a dále rozvíjet
s firmou Satt a.s. spolupráci. Dále ve Zpravodaji najdete pozvánku na sázení stromů, které se bude konat
v pátek 18. 10. 2019. Budu rád, když se nás tam sejde co nejvíce. Můžeme to vzít jako definitivní tečku za
všemi akcemi, které se letos pod hřištěm udály.
Pomalu se nám blíží zimní období. Obce mají od začátku letošního roku povinnost zajistit
obyvatelům likvidaci bioodpadu celoročně. Jakým způsobem budeme tuto situaci řešit v zimě Vás budu
informovat v příštím Zpravodaji. Poslední pravidelný letní svoz bioodpadu bude proveden 31. 10. 2019.
Přeji Vám pěkný říjen.

Váš starosta
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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 12/9-2019, konaného 11. 09. 2019 v 17:00 hodin

o odkoupení ze dne 7. 5. 2019. Kupujícími jsou
ZaHB, za cenu 50 Kč/m2.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1 (chybí: J.
Bezchleba a Ing. B. Dostál)
4.2. ZO schvaluje prodej pozemku p. č.465/2 k.ú.
Český Herálec o výměře 52 m2 podanou dne 15. 8.
2019 MaFB za 2.600 Kč, účelem rozšíření stavební
parcely.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 (chybí: J.
Bezchleba a Ing. B. Dostál)
4.3. ZO schvaluje kupní smlouvu na nákup
p.č.129/89 o výměře 1407 m2, p.č.129/106
o výměře 965 m2, p.č.129/118 o výměře 762 m2,
p.č.132/18 o výměře 2727 m2, p.č.137/1 o výměře
3810 m2, p.č.137/2 o výměře 2079 m2, p.č.140/1
o výměře 2491 m2, p.č.159/7 o výměře 5537 m2,
p.č.184/13 o výměře 87 m2, p.č.185/14 o výměře
148 m2, p.č.185/23 o výměře 9 m2, p.č.499
o výměře 5129 m2, p.č.535/2 o výměře 1917 m2,
p.č.1047/32 o výměře 18 m2, p.č.1047/40 o výměře
197 m2, p.č.1047/63 o výměře 173 m2 vše v kú.
Český Herálec a p.č. 80/14 o výměře 746 m2,
p.č.123/19 o výměře 17 m2, p.č.123/20 o výměře
11 m2, p.č.584/85 o výměře 77 m2, p.č.584/86
o výměře 18 m2, p.č.584/121 o výměře 170 m2
v kú. Herálec na Moravě za cenu 600.000 Kč od
pana KaHŠ.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 (chybí: J.
Bezchleba a Ing. B. Dostál)

Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 13, od 17:29 hodin přišel
Ing. Bohumil Dostál
Omluveni: Jakub Bezchleba, viz.„Prezenční
listina“
Program jednání:
1.
Zahájení – jmenování zapisovatele,
ověřovatelů zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 10/7-2019 z 31. 7. 2019
a ZO 11/8 z 12. 8. 2019
2.2. Kontrola usnesení RO 9/8 2019
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: ZdeněkGregor
1.2.Jmenování
zapisovatele:
Bc.
Marketa
Pospíšilová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Karel
Štoll, Ing. Petr Vrábel
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 (chybí: J.
Bezchleba a Ing. B. Dostál)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje smlouvu o díle č.
2019/5110/0083 mezi Obcí Herálec a zhotovitelem
fi. INSTAV Hlinsko a.s. ,,Obec Herálec,
novostavba chodníku a opěrné zdi podél silnice
II/350“ za cenu 4.454.152 Kč vč. DPH,
předpokládaný termín zahájení stavby je 3/2020
a termín dokončení je 31.7.2020.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 (chybí: J.
Bezchleba a Ing. B. Dostál)
5.2. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory
z Fondu Vysočiny - dotace na „Akceschopnost
jednotek požární ochrany obcí 2019“, číslo
FV02733.0006, mezi Krajem Vysočina, IČO
70890749, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem,

3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7/2019
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 (chybí: J.
Bezchleba a Ing. B. Dostál)
3.2. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
měsíc 8/2019 ve výši 4.224,-Kč
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1, (chybí: J.
Bezchleba a Ing. B. Dostál)
4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 9/102
o výměře 33 m2, v k.ú. Český Herálec a pozemku
p. č. 9/103 o výměře 15 m2, v k.ú. Český Herálec
dle GP 781-147/2019 na základě žádosti
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5.8. ZO schvaluje žádost Místní organice rybářů,
zastoupenou panem Zdeňkem Bártou, předsedou
organizace, podanou 21.8.2019 ve věci poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na
Rybářské závody.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.9. ZO schvaluje žádost Záhrádkářů Herálec,
zastoupenou Naděždou Majorovou, podanou
19.8.2019 ve věci poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 3.000,- Kč na ,,Dýňohrátky“, které se
budou konat 19.10.2019 v parku za OÚ.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.10. ZO schvaluje žádost pana Michala Jehličky,
Herálec 340, podanou 30.8.2019 ve věci pronájmu
KD v Herálci dne 26.10.2019 za účelem soukromé oslavy. Pronájem dle platného ceníku.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.11. ZO schvaluje žádost Zahrádkářů Herálec,
podanou 27.8.2019 ve věci pronájmu KD v Herálci
dne 19.10.2019 za účelem - v případě nepříznivého
počasí 19.10.2019 přesunutí akce ,,Dýňohrátky“
z parku za OÚ do KD za cenu 100 Kč.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.12. ZO bere na vědomí dopis od Heráleckých
Patriotů o plánovaných oslavách Heráleckých
rodáků v roce 2020.
5.13. ZO schvaluje rámcovou smlouvu
o postoupení práv za účelem užití formou veřejné
produkce mezi Obcí Herálec a Bohemia Motion
Pictures, a.s. zastoupené Ester Honysovou,
předsedou představenstva IČ: 03691900.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.14. ZO schvaluje smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny mezi Obcí Herálec
a firmou VEMEX Energie, a.s.,Praha 6, IČ:
28903765 od 1.1.2020 do 31.12.2021.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.15. ZO schvaluje smlouvu o sdružených
službách dodávky plynu mezi Obcí Herálec
a firmou VEMEX Energie, a.s., Praha 6 IČ:
28903765 od 1.1.2020 do 31.12.2021.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.16. ZO bere na vědomí oznámení Základní
školy a Mateřské školy Herálec p.o., že ve školním
roce 2019/2020 nebude v provozu ranní školní
družina. Zbývající finanční prostředky 39.565 Kč
budou ponechány Základní škole a Mateřské škole

hejtmanem kraje a Obcí Herálec. Celková výše
dotace je 30.000,-Kč.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba a Ing. B. Dostál)
5.3. ZO schvaluje smlouvu o dodávce
nehmotného díla a to projektových prací mezi Obcí
Herálec a zhotovitelem fi. Ing. Josef Novotný,
AQA – CLEAN, IČ: 32004401 provést pro
objednatele technickou dokumentaci ,,Generel
odvádění a čištění odpadních vod v Heráleci“ za
cenu 411.400,-Kč vč. DPH.
Termíny předání díla:
A) kompletace stávajících podkladů v termínu do
30.9.2019
B) pasport stokové sítě v termínu do 20.5.2020
C) vypracování Generelu odvodnění v termínu do
10.8.2020
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba a Ing. B. Dostál)
5.4. ZO schvaluje smlouvu o díle mezi Obcí
Herálec a zhotovitelem fi. Linhart spol. s.r.o.
zastoupenou
Miroslavem
Linhartem,
IČ:
47052121, předmětem plnění je Obec Herálec –
Obnova školního atletického hřiště, za cenu
4.162.472,08 Kč. Předpokládaný termín zahájení
prací je 10/2019 a požadovaný termín dokončení
prací je 6/2020.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.5. ZO schvaluje technický dozor na akci
,,Obnova školního atletického hřiště“ bude
vykonávat na základě poptávky Ing. Lukáš Teplý,
Český Herálec 580 – autorizovaný technik pro
pozemní stavby za cenu 26.000 Kč.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 1 Ing. Lukáš
Teplý (chybí: J. Bezchleba)
5.6. ZO schvaluje nájemní smlouvu o umístění
telekomunikačního zařízení mezi Obcí Herálec
a firmou EDERA Group a.s. IČ:27461254
zastoupená Petrem Kašparem. Předmětem nájmu je
objekt bez č.p. na p.č. 396 v k.ú. Český Herálec –
střecha na které budou nainstalovány přijímací
a vysílací antény. Cena pronájmu je 6.000 Kč/rok.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.7. ZO schvaluje Rámcovou smlouvu mezi
kupujím Obcí Herálec a prodávající firmou
TRACON ELECTRIC s.r.o., IČ 26871556,
zastoupenou Ing. Beátou Zakarovou, kde je
předmětem smlouvy prodej výrobků dle nabídky
č.20190801.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
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Herálec p.o s tím, že doloží zřizovateli použití
finančních prostředků.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.17. ZO schvaluje žádost Základní školy
a Mateřské školy Herálec o provozní transfer na
měsíc září ve výši 100.000 Kč.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.18.
ZO
schvaluje pojistnou
smlouvu
č.8603476790
s pojišťovnou
Kooperativa

o pojištění proti zkratu a přepětí (pojištění
elektronických zařízení).
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)
5.19. ZO schvaluje firmu DUKO Hlinsko
s.r.o.,IČ: 26920344, která provede dodávku
a montáž fakturačních vodoměrů v obci Herálec.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0 (chybí:
J. Bezchleba)

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 9. 10. 2019 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.
50 000 nových stromů. Běhej lesy zalesňuje Česko
Desítky hektarů lesa stojí v České republice díky běžcům seriálu Běhej lesy. Za každého z nich je totiž
každoročně zasazen nový strom. Za rok 2019 je to přesně 14 498 stromů, za celou pětiletou historii seriálu pak
těžko uvěřitelných 50 394 stromů.
Pokud tak budeme brát, že v hustém lese je na jeden hektar přibližně 1 000 stromů, dostaneme se na 50 hektarů.
A to už je pořádný les. Třeba se v něm jednou samotný seriál poběží. Samozřejmě s nadsázkou, protože nové
stromky jsou dle potřeb sázeny po celém Česku.
Velkou roli hraje propojení běžecké série a generálního partnera Lesy ČR s.p., to má totiž mnohem hlubší
význam, než by se na první dojem mohlo zdát. Díky společnosti Lesy ČR s.p. totiž může seriál slíbit, že za
každého běžce, který proběhne cílem, bude zasazen nový stromek. „Už po prvním ročníku 2015 jsme zasadili
s pracovníky společnosti Lesy ČR s.p. tisíce stromů a označili je na mapě. Nově zasázené paseky jsou
u každého ze čtyř tehdejších závodů,“ prozradil Jan Hejda z organizačního týmu. Tehdy to bylo téměř tři a půl
tisíce stromků. A o čtyři roky později můžeme říct, že díky všem účastníkům se počet vysázených stromků
zdvacetinásobil!
Právě ekologie a šetrnost k přírodě je to, co Běhej lesy odlišuje od jiných běžeckých akcí. „Bereme účastníky
z rozpálených měst na čerstvý vzduch, hledáme trasy mimo asfalt a po měkkém povrchu a nabízíme běh ve
stínu vzrostlých stromů. A protože máme k přírodě takhle blízko, chceme se o ni také co nejlépe starat,“
prozrazuje David Douša z agentury RAUL, která seriál před pěti lety založila.
Letošní sezona přinese 14 498 nových stromečků. A to jde jen o stromky, které vysadí pracovníci společnosti
Lesy ČR s.p.. Generální partner celého seriálu se totiž rozhodl, že možnost pěstovat zeleň dá i závodníkům. Od
dubna do září se tak ke každému startovnímu číslu přibaloval i sáček se semínky jasanu, lípy a smrku.
A tím aktivita pomoci přírodě nekončí, už 19. října podpoří pořadatelé Běhej lesy akci Lesy ČR s.p. „Den za
obnovu lesa“. Právě v té době by se měl chystat nový ročník, odtajnění nových termínů a start registrací. Vše tak
do sebe hezky zapadne. Přidej se! Více na www.sazimelesynovegenerace.cz.

Kotlíkové dotace – seminář pro občany Herálce
Ve čtvrtek 3. 10. 2019, od 17:00, se v zasedací místnosti České školy (naproti Obecnímu úřadu)
uskuteční seminář na téma Kotlíkové dotace.
Následně ve středu 23. 10. 2019 od 7:00 lze podat žádost na Krajském úřadě v Jihlavě na výměnu
stávajícího kotle na tuhá paliva za nový ekologický kotel na tuhá paliva (vyjma uhlí), kondenzační
plynový kotel nebo tepelné čerpadlo.
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Žalostný stav dětských hřišť
Bohužel je smutné, když musíme pozorovat žalostný stav našich dětských hřišť, na jejichž výstavbu
obec vynaložila nemalé finanční prostředky. Dětská hřiště jsou prostorem pro aktivní odpočinek dětí
a jejich rodičů, nikoliv k setkávání náctiletých, kteří zde po sobě zanechávají odpadky a poškozený
majetek.
Tímto bychom rádi apelovali na všechny občany, kteří se stali svědky vandalství na veřejném majetku
obce, aby toto chování nepřehlíželi a případně své svědectví sdělili na obecním úřadě nebo Polici ČR.
Pokud by se tyto škody měly i nadále opakovat, musela by obec přistoupit k instalaci kamerového
systému, který by zajistil kontrolu veřejného prostranství a sportovišť, aby byla snadná identifikace
vandalů.

Výměna stávajícího veřejného osvětlení za úspornější LED osvětlení
Dne 11. 9. 2019 byla zastupitelstvem obce schválena rámcová smlouva na nákup nového LED
osvětlení s firmou Tracon Electric, která zároveň v září dodávala veřejné osvětlení pro novou lokalitu
Familie II.
Díky této smlouvě máme garantovanou cenu po dobu 2 let na nákup osvětlení, dle našich potřeb, což
naší obci umožní postupně nahrazovat světla, která již velice často vypovídají svou službu, převážně
během vysokých mrazů. Zároveň nejsme limitováni časem, a proto budou osvětlení schopni vyměnit
naši zaměstnanci, za pomoci obecního manipulátoru, což obci ušetří nemalé finanční prostředky, které
bychom jinak museli zaplatit montážní firmě. Další nespornou výhodou je záruka 7 let na poruchu
světla, kterou nám neposkytl žádný z oslovených dodavatelů veřejného osvětlení. Díky této výměně by
naše obec měla ročně uspořit více než polovinu nákladů na elektrickou energii, spotřebovanou stávající
soustavou veřejného osvětlení. Tato úspora by mělo obci přinést návratnost investice v horizontu 5-6
let, což při živostnosti LED svítidel 20 let je velice zajímavá investice.
Samozřejmě musíme mít také na paměti, že charakter LED osvětlení je lehce odlišný oproti
stávajícímu osvětlení. Vzhledem k tomu, že v některých částech obce je rozteč mezi sloupy větší, než
6

kam dosáhne kužel světla, budeme tyto místa postupnou výměnou svítidel monitorovat
a vyhodnocovat, zda dané místo osadíme dalším světelným bodem. Samozřejmě rádi uvítáme i návrhy
občanů, které budeme vždy pečlivě projednávat na zastupitelstvu nebo radě obce.
Od 14. 11. - 30. 11. 2019 budou probíhat odečty a kontroly vodoměrů pracovníky obce Herálec. Od
prosince 2019 bude možné platit spotřebovanou vodu na OÚ.
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Zprávy ze školy
1. 10.

Zahájení kroužku Street Dance + Break Dance v 15:10 hod.

4. 10.

Zahájení sběru starého papíru. Pan školník bude vybírat předem zvážený papír
v garáži školy, a to vždy v pátek od 7,00 do 7,30 hodin. Ukončení sběru 25. 10. 2019

10.10.

Kulturní minimum pro 7. roč. – Divadlo Žďár nad Sázavou, Země je placatá,…

16.10.

Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků od 15,00 hodin

17.10.

Kulturní minimum pro 4.roč.– Divadlo Žďár nad Sázavou, Elektrický Emil

23.10.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KE 40.VÝROČÍ ŠKOLY OD 10:00 DO 17:00

29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ke 40. výročí školy
KDY: 23. 10. 2019
V KOLIK: 10:00 – 17:00 HOD.
UKÁZKOVÉ HODINY:
Hudební výchova 5. ročník - od 14:00 – do 14:20 (v učebně 4. třídy)
- Mgr. Gabriela Buchtová
Zeměpis 8. ročník – od 14:00 – do 14:20 (učebna fyziky)
- Mgr. Vojtěch Uchytil
Anglický jazyk 7. ročník – od 14:30 – 14:50 (jazyková učebna)
- Mgr. Gabriela Buchtová
Vlastivěda 5. ročník – od 14:30 – do 14:50 (v učebně 5. třídy)
- Mgr. Romana Štollová
Mateřská škola – od 14:15 – do 14:30 (MŠ)

Přijďte si prohlédnout školu, nakouknout do hodin,
vidět své děti v akci a také zavzpomínat na Vaše školní léta.
Srdečně Vás zveme!

3D - Tiskárna
Naše škola zakoupila novou 3D- tiskárnu, na které si žáci mohou vymodelovat různé předměty podle
svého zájmu. Věřím, že práce na tiskárně obohatí výuku technických předmětů a žáci objeví možnosti
3D- tisku. Na nákup tiskárny přispěl z dotačního programu kraj Vysočina.
Mgr. Ondřej Kosař
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Sběr použitého kuchyňského oleje
Stále pokračuje zapojení do projektu společnosti Fritex s.r.o., která se zabývá druhotným zpracováním
kuchyňského oleje. Použitý olej musí být zbavený nečistot a nalitý do PET láhve (např. od minerálky).
Nabízíme i letos tuto možnost všem občanům Herálce. Přineste olej do školy a pomůžete tím
životnímu prostředí. Děkujeme.
Projekt Ovoce a zelenina do škol a projekt Mléko do škol
Evropské projekty, které podporují zdravou výživu. Žáci 1. – 9. ročníku dostávají čerstvé ovoce,
zeleninu ale i ovocné a zeleninové šťávy a také mléko.
Všechny aktuální informace jsou 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.
Zpracovala: Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Herálec

Zprávy ze školky
Září. První měsíc nového školního roku je vždycky nejdůležitější a pro děti nejnáročnější. Nejen nové děti se
musejí adaptovat na nové prostředí, ale i rodiče si musí zvykat na nové povinnosti. Děti se seznamují s novými
pravidly, učí se hrát si v kolektivu, být samostatnější, zvykají si na novou autoritu. Rodiče se seznamují se
školním řádem, denním režimem i nepsanými pravidly, které (a za to děkujeme) až na občasné a výjimečné
situace všichni dodržují a tolerují.
Aby první den neměly děti tak náročný, čekala je oblíbená pohádka „Popelka“. Celé září je zasvěcené
upevňováním zásad bezpečného chovaní ve školce i okolí MŠ. Děti se učily být mezi sebou tolerantní a
vnímavé, naslouchat, ale i být důslední a svoji práci umět dokončit, zhodnotit a umět se za to pochválit.
Loučili jsme se s odlétajícími vlaštovkami, přivítali jsme podzim- děti pozorovaly změny v přírodě nebo třeba
sklizeň ovoce a zeleniny. V zelené třídě děti hrály pohádku „O veliké řepě“.
Letos máme ve školce celoroční projekt „NÁŠ DEN“, který se uskuteční vždy jednou do měsíce. První „Náš
den“ byl den „Pyžamový“. Děti se sešly společně i s paními učitelkami v pyžamech a prožily mnoho
nezapomenutelných zážitků a spousto legrace!
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Na co se můžeme těšit v říjnu:

Témata:
o Barevný podzim
o Les – jehličnaté a listnaté stromy, zvířata, houby,…
Akce:
o 3. 10. Divadlo: „Drak co na kytaru hrál“
o 9.10. Projekt „Alenka stůně“ (pouze pro starší děti)
o Výšlap do lesa
o Pouštění draků
o „NÁŠ DEN“
Marie Teplá, učitelka MŠ
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POZVÁNKA
Kulturní komise Vás srdečně zve na divadelní představení ,,VE ŠKOLE JE BOMDA“, které se koná
dne 27.10.2019 v 17:00 v Kulturním domě v Herálci. Prožijte příjemné odpoledne s ochotnickým
divadlem DU:HA, těšíme se na Vaši návštěvu!

Vstupné 50 Kč/osoba (předprodej vstupenek na OÚ)
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Promítání kina:
Pátek 4. 10. 2019 19:00 hod. – promítání pro dospělé
Pátek 25. 10. 2019 18:00 hod. – promítání pro děti
13

Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“

14

15

Pokračování příště…..
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Křesťanské okénko

Proč se vůbec modlit růženec? (Guy Gilbert)
Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec.
Myslí si, že já jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním ženským“.
Modlím se ho každý den a rozjímám o něm.
Růženec mám nesmírně rád.
Modlím se ho na malinkém kulatém růženci - je to praktické a přitom nenápadné.
RODINNÉ ALBUM PANNY MARIE
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. S
růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je
to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost
s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.
Otevřme rodinné album Panny Marie
a uvažujme o velkých okamžicích jejího života!
Vzývejme ji v modlitbě růžence.
Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“,
které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat
prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“
OMÍLÁNÍ STÁLE STEJNÉ MODLITBY
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby, což unavuje a člověk
při tom pak myslí na jiné věci“. Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně,
pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu,
v dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.
Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe než ty,
co potřebuješ.
BŮH POČÍTÁ I S (NÁMI) MALÝMI
Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost „hrdinům“, jako je
Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají
všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš! Sdělovací prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani
prachatý, ani svalnatý, mimořádně inteligentní, platíš za blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná jinak!
PROČ SE VŮBEC OBRACET K MARII?
Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou, ráznou
i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková. A
taková byla Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej k
Marii!
(Zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta - kněze pařížského podsvětí.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2002 – z www. pastorace.cz)

Modlitba svatého růžence bude každou říjnovou neděli v 17 hod.
v kostele sv. Kateřiny v Herálci.
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Výuka náboženství:

1. - 2. tř. – pondělí - ZŠ - 11:15 hod
3. – 5. tř. – pondělí - ZŠ - 12:10 hod
6. – 9. tř. – čtvrtek – fara - 16:00 hod

20. října – Křižánky – kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů
– posvícení – mše sv. v 11 hod
– misijní neděle

12. října Světový den hospiců a paliativní péče (druhá říjnová sobota)
Motto: „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.
Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.
Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

Sbírková kampaň KOLÁČ PRO HOSPIC, která se koná napříč oblastními charitami Jihomoravského
kraje a Kraje Vysočina, je nejen důležitou součástí osvěty o hospicové službě, ale slouží rovněž i pro
získávání stále chybějících finančních prostředků na tento typ péče.
Kampaň se každoročně uskutečňuje na začátku října, kdy se celosvětově koná Světový den hospiců a
paliativní péče.
Kde nás budete moci podpořit v terénu ?
- Žďár nad Sázavou - náš stánek naleznete ve středu 9. října od 8.00 do 16.00 hod. u Vesny na
horním náměstí ve Žďáře nad Sázavou.
- Frekventovaná místa města (náměstí Republiky, Brněnská ul., Strojírenská ul., Horní ul., Žižkova ul.)
- v dopoledních hodinách bude možné potkat naše dobrovolníky.
- U firmy Žďas a.s. a DEL a.s. na Strojírenské ulici - po šesté hodině ranní bude možné podpořit naši
Domácí hospicovou péči.
- U skupiny firem PKS – naši kolegové budou k zastižení o půl deváté.
- Žďárská Poliklinika – přispět na Koláč pro hospic bude možné od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři
vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby.
- Vstupní prostory Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou - tam budou naši kolegové k zastižení od
8.30 do 10.00 hod.
- Naši kolegové navštíví i úředníky žďárského kontaktního pracoviště Úřadu práce od 11.30 do 12.15
hodin.
Nestihli jste nás podpořit?
Nevadí! Svůj finanční příspěvek můžete zaslat na č. ú. 4200089706/6800 Děkujeme!
Nově je letos v provozu i tzv. virtuální koláč. Jedná se o darovací portál, kam mohou lidé z pohodlí
domova a přes internet posílat příspěvky na hospicovou a paliativní péči.
Je umístěn zde: https://www.darujspravne.cz/sbirka/kolac-pro-hospic-2-2
(více na www.zdar.charita.cz)
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Koncert:
slavní rodáci z Vysočiny 18. století
Stamicovo kvarteto v pondělí 28.10.2019 v 18:00
V poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II Vás srdečně zve
na koncert. Zazní hudební díla pro smyčcový kvartet a kvintet P.
Vranického, F. V. Kramáře a další ve znovuobjevených
premiérách

Fond PULS byl založen jako organizační složka Biskupství brněnského na
konci roku 2016. Již třetím rokem buduje nový zdroj příjmů po postupném
snižování příjmů ze státního rozpočtu. Příjmy Fondu PULS jsou tvořeny dary
donátorů a příspěvky farností a kapitul brněnské diecéze. Výdaje Fondu Puls jsou
určeny především na platy diecézních kněží a zajištění služeb farnostem, resp.
děkanátům (účetní, stavební technici). Část plánovaných příjmů je v každém roce
plánována na podporu dalších aktivit. V roce 2018 to bylo Diecézní setkání ministrantů, v roce 2019 je
to diecézní projekt "Vstupy do škol".
Každá farnost naší diecéze
má stanoven podíl na
příjmech Fondu
PULS. Stanovenou částku
farnost hradí prostřednicvím
"svých" donátorů, tedy
farníků, kteří se zaregistrují
do Fondu PULS
a jednorázově nebo
pravidelně do Fondu PULS
přispívají.Pokud stanovenou
částku příspěvky donátorů
nepokryjí, zbývající částku
hradí farnost ze svých
vlastních zdrojů / příjmů.

Chcete - li se stát donátorem
a přispívat do Fondu PULS,
můžete se zaregistrovat na webu www.donator.cz nebo www.fond.biskupstvi.cz, případně kontaktujte
ing. Pavla Hrabáka na tel: 721 100 421.
(více na www.zdarskefarnosti.cz, www.biskupstvi.cz)
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Noční soutěž v Herálci
Poslední prázdninovou sobotu se herálecké hřiště zaplnilo hasiči a my bychom Vám ve zkratce rádi
připomněli náš sluníčkový soutěžní den.

Už od ranních hodin se herálečtí hasiči pohybovali v areálu hřiště, aby všechno bylo nachystáno na
16 hodinu, kdy se na místo měli sjíždět první soutěžní týmy na odpolední soutěž v požárním sportu.
Vše se nakonec stihlo a až na pár detailů jsme byli připraveni na první soutěžící. Na disciplínu požární
sport nebylo nutné přihlášení předem a tak jsme pouze předvídali účast, odhadovali jsme účast deseti
až patnácti týmů. Nakonec jich v kategorii mužů bylo 10 a v kategorii žen 3. Před sedmnáctou hodinou
všechny týmy nastoupily, stručně se seznámily s pravidly a mohlo se začít soutěžit. V kategorii žen se
nejvíce dařilo týmu z Vortové a v kategorii mužů družstvu z Kameniček. A abychom nezapomněli na
náš tým mužů, kteří se plni odhodlání postavili také na start závodů v požárním sportu. Všechno
docela klaplo, až na jeden malý zádrhel na koši, kterému se na savicích nelíbilo a spadl do kádě, což je
proti pravidlům. Herálečtí muži tak byli diskvalifikováni, ale to se prostě někdy stane. Důležité není
vyhrát, ale zúčastnit se, což bylo splněno!
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Požární sport jsme měli za sebou a teď už mohl začít hlavní program – soutěž v klasice. První družstva
začala přijíždět kolem půl 8 a po půl 9 bylo již celé startovní pole kompletní – na závod se přihlásilo
6 družstev žen a 10 týmů mužů, a to včetně domácích. Jako první šla na řadu naše děvčata, která pro
letošní ročník zvolila trefné moto: „Hlavně si ten dnešek užít!“, což se myslím do puntíku povedlo. Na
trati při závodě udělala malé chyby, které je stály lepší čas a potažmo i výsledek, nicméně krásné 4.
místo v zcela pozměněné sestavě je super! V kategorii žen nakonec dominovaly ženy z Daňkovic,
stříbro si odvezl tým do Ostrova nad Oslavou a bronz putoval do Jám.

Děvčata měla své pokusy za sebou a všichni přihlížející se mohli těšit na první pokusy mužských
týmů. Herálec do soutěže přihlásil hned dva týmy, a to muže „mladší“ a naši „Starou Gardu“. Stará
Garda jako vždy ukázala své zkušenosti a i bez tréninku nám ukázala, jak se to dělá. Sice jejich čas na
nejlepší nestačil, ale i přesto jsme měli radost, jak to krásně zvládli a že do toho vůbec pánové šli. Jak
nám celá naše noční soutěž začala heráleckým útokem, tak stejně tak i skončila. Herálečtí muži šli jako
21

úplně poslední, a že to stálo za to – na rozdělovači došlo k drobným zmatkům, které ale poměrně
výrazně ovlivnily výsledný čas a našim mužům „A“ to nakonec stačilo na sedmé místo. Na opačném
pólu tabulky se o prvenství sváděl tuhý boj, z kterého nakonec jako vítězové vyšli muži z Nového
Veselí, ti dokázali o 7 desetin vteřiny porazit naše přátele z Chlumětína. Bronzovou příčku obsadil tým
Daňkovic.

V průběhu večera se o zábavu u heráleckého hřiště starala kapela Quattro, která s námi vydržela do
ranních hodin. Hasiči ukázali, že umí nejen soutěžit, ale také si společně užít hezký večer, za což jim
moc děkujeme. Dále děkujeme našim spoluobčanům, kteří nás přišli podpořit a zafandit našim týmům.
V neposlední řadě děkujeme Obci Herálec za podporu akce, díky které celá organizace byla
jednodušší. Budeme se příští rok zase těšit!

Hasiči Herálec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář v prodeji na OÚ Herálec za 80 Kč.
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SPORT
KOPANÁ MUŽI ,,A“
Muži – v září se nám zle nedařilo, když jsme ze všech utkání odcházeli jako poražení, výjimkou bylo
poslední domácí střetnutí s R. Svratkou, kdy jsme remizovali 1:1. Jsme rádi, že i přes bídné výsledky a
hlavně výkony neztrácíme přízeň diváků, uděláme vše pro to, abychom Vám v říjnu zpříjemnili
fotbalové okamžiky!
DOBRONÍN – HERÁLEC 7:1 (Okurka)
Do zápasu jsme nastoupili vlažně a dlouho nebyla k vidění žádná větší příležitost. Domácí oproti
jarnímu utkání výrazně ubrali na fotbalovosti a spoléhali na dlouhé míče za obranu. Když jsme
zpřesnili kombinaci, Cach našel Uchytila, v letu se však v dobré pozici našemu kapitánovi zakončit
nepodařilo. Míč jsme sice drželi častěji na kopačkách, stále jsme se však snažili dostat se přes hradbu
těl v přehuštěném prostoru místo nahrávky do míst, které zely prázdnotou. Jeden takový pokus o
procpání balonu skrz dvacet nohou na metru čtverečním nás vyšel draho. Ztracený míč byl ihned
vyslán na rozběhnutého Horáčka, kterého marně stíhal Veselský, utaženou ránu vyrazil Forchtsam,
bohužel pouze k dobíhajícímu Sedláčkovi, který poslal domácí v 18.minutě do vedení 1:0! !
Z předešlého nezdaru jsme se nepoučili a i o chvíli později jsme jen přihlíželi dlouhému nákopu Cinka
a doběhnutí míče Sedláčkem, jeho dva pokusy vytěsnil Forchtsam na roh. Výborný balon od rohového
praporku na zadní tyč si našel Horáček, na jehož náběh nestihl zareagovat Veselský a ve 20.minutě to
bylo 2:0! To nás naprosto vykolejilo, domácím stačilo vyčkávat na naše ztráty a čtvrthodina hrůzy
pokračovala. Dlouhý aut vyrazil likvidovat Forchtsam, míč vyboxoval nešťastně do dobíhajícího
Sedláčka a ten si připsal další snadný gól v naší síti, 29.minuta 3:0! Vše dovršila 32.minuta, opět
dlouhý pas za obranu, ke kterému měl vyběhnuvší Forchtsam dále než Sedláček, který mu tak udělal
kličku a pohodlně zakončil do prázdné branky, 4:0! Dobronín si vystačil s dlouhými nákopy, s kterými
jsme se zkrátka nepopasovali. Po dalším takovém Horáček našel Laňku, střelu vyrazil Forchtsam a
dorazit za pouhého dohledu našich obránců stihl opět Laňka, i tentokrát však narazil na Forchtsama.
Až ke konci poločasu jsme se probrali a konečně se dostali do ohrožení Jonáše. Důraz uplatnil Kovář,
ulička na Hamáka byla příliš dlouhá a Jonáš byl u míče včas. Poté jsme poslali míč do vápna, kde ho
nešikovně odklízel s přispěním ruky Hlávka, odpískáno nebylo a kupodivu k nařízení penalty nestačilo
ani následné zakončení Boháče z bezprostřední blízkosti, které bylo zastaveno taktéž horní končetinou.
Před odchodem do kabin tak arbitři přispěli ke vzplanutí emocí. Druhá půle přinesla stejný obrázek,
my jsme chtěli hrát fotbal a Dobronín jen čekal na brejky. Neměli jsme co ztratit a zpřesněná
kombinace přinesla v 52.minutě snížení. Uchytil si dobře pokryl míč a byl stažen Hlávkou, ze zhruba
třiceti metrů se opřel do balonu Okurka a rozvlnil z přímáku síť, 4:1! Dobrý nástup ze šaten
pokračoval po obloučku Okurky na Uchytila, ten si mrštně obhodil stopera, křížnou ránou však branku
netrefil. Poté vyvezl až z půli hřiště balon Černý, vybojoval faul ze zajímavé pozice před šestnáctkou,
proti Boháčově chytré střele se vyznamenal Jonáš. Když jsme se nadechovali k tomu, že bychom
alespoň mohli ještě trochu zdramatizovat utkání, přišla po ojedinělé návštěvě naší půlky další laciná
chyba. Šťastné utkání neodehrál ani jinak v bráně jistý Forchtsam, když uspěchal rozehrávku a
Veselský nezachytil jeho výhoz, Sedláček si to šinul do vápna, kde ho nemilosrdně zbytečně zkosil
Kovář. K exekuci z penaltového puntíku se postavil Cink, Forchtsam sice vystihl směr střely, ale
přesný zásah k tyči vytěsnit nedokázal, 66.minuta 5:1! A i další branka v naší síti se urodila s naší
asistencí. Na půli jsme ztratili balon, výborně hrající stoper Hlávka, který nedal za celý zápas
Uchytilovi ani metr prostoru vyvezl kulatý nesmysl po lajně až před naše vápno, kde osamocenému
Sedláčkovi přistála další gólová čárka na účtu, který byl možná rozsáhlejší, než na pozápasových
oslavách, 75. minuta 6:1! Asi každý si domyslí, jak padl závěrečný gól – po kombinaci ztráta ve středu
hřiště, dlouhý balon na Sedláčka a odchod Forchtsama pro balon do sítě, 82.minuta 7:1!
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HERÁLEC – VRCHOVINA B 1:4 (Uchytil)
Ke druhému domácímu zápasu přijela rezerva třetiligové Vrchoviny posílená o několik hráčů Amužstva. Poprvé se do naší brány postavila nová akvizice Martin Žejdlík, který měl hned v úvodu plné
ruce práce, rychlost Matulky okusil Forchtsam, tvrdá rána z boku minula branku. To bylo v úvodu vše,
narážely na sebe dobře hrající obranné formace, takže to byl spíše boj o střed hřiště. My jsme se dostali
ke slovu po individuální akci Veselského, kdy si položil dva protihráče a hledal na penaltě volného
Cacha, do přihrávky vložil kopačku Blažíček. Nepochopitelné chyby, kterých se dopouštíme již od
úvodu sezony, pokračovaly i tentokrát. Dvakrát identicky rozehraný rohový kop, který pokaždé
skončil u protihráčů, mohl přinést pohromu po brejku Matulky a přihrávce na osamoceného Šmídu,
hostující forvard naštěstí pro nás v jasné příležitosti vysoko přestřelil. Po odehrané půlhodince jsme se
dostali zbytečně pod tlak, když jsme se více než hře věnovali osobním soubojům s protihráči,
nedokázali jsme několikrát odkopnout míč do bezpečí a srovnat hru, místo toho jsme se snažili
konstruktivně dostat z obranné půlky. Oblouček se vystartoval odkopnout Černý, balon však dostal
faleš a zmátl našeho stopera, čehož využil Šmída, vnikl do vápna a tentokrát si již dokázal s přehledem
poradit, 35.minuta 0:1! Inkasovaný gól nás dostal do kolen, jako by pro nás utkání skončilo a předvedli
jsme i v tomto zápase pětiminutový absolutní výpadek. Po ztrátě u lajny a rychlém ťukesu poslal balon
do vápna Šmída na úplně volného Matulku, který nekompromisně napálil míč do brány, 38.minuta
0:2! A do třetice všeho špatného v našem podání se ihned po rozehrávce pouštěl do kliček na půli
Forchtsam, přes protihráče sice prošel, ale následně už neprocpal míč na nikoho v pruhovaném, čehož
využil Matulka, který po úprku po straně hřiště předložil míč na ve vápně volného Donkora a
spolupráce posil z A-týmu skončila další trefou v naší síti, 39.minuta 0:3! V této chvíli jsme byli
opravdu zralí, když ne na další gól, tak na ručník určitě… Vykřesat naději před odchodem do kabin
mohl po dobrém zákroku Okurky a centru Cacha Boháč, Skryja k němu nepřesvědčivě vyboxoval
balon, těžká střela z první mířila na branku, Skryja ji stihl vytáhnout a odražený balon se svezl po ruce
Dudy, píšťalka hlavního sudího zůstala němá. Do druhé půle s cílem oživit hru naskočil místo lehce
zraněného Boháče Hamák. Kýžené okysličení hry to ale nepřineslo, Vrchovina hrála, co potřebovala a
my jsme se nedokázali v ofenzivě prosadit jednak díky dobře hrajícím stoperům hostí, jednak díky
vlastní nemohoucnosti. To soupeřovi střídající hráči ukazovali svoji kvalitu, Zambe vyslal mezi
stopery uličku na Šmídu, vůbec poprvé se mohl v zápase předvést Žejdlík, který si počkal na jeho
kličku a dorážka mířila vysoko nad. Šmída si spravil chuť v 66.minutě, jen jsme přihlíželi jak
Dobrovolný u lajny čekal na správný moment, aby vyslal oblouček a Šmída pohodlně přehodil
vyběhnuvšího Žejdlíka, 0:4! Alespoň gól jsme vstřelili po faulu na Kováře, Okurka poslal balon do
šestnáctky, kde se k němu procpal Uchytil a překonal bezmocného Skryju, 1:4! Ze vzduchu jsme se
mohli prosadit i po rohovém kopu, v dobré pozici se nedomluvili Forchtsam s Ptaszekem, kteří si
vzájemně překáželi, a tak z toho nebylo nic. Proti kvalitnímu soupeři jsme se na nic víc nezmohli a po
zásluze opět odešli ze hřiště s prázdnou…
KOUTY – HERÁLEC 6:0
Za doznívajícího letního počasí jako první zahrozili domácí, když po dlouhém autu prohrál hlavičkový
souboj Černý, balon se snášel do odkrytého místa na zadní tyči, kam však přispěchal Hamák a před
brankovou čárou zasáhl. My jsme odpověděli stejnou mincí, po šikovné kombinaci se ve vápně otočil
Boháč, jeho střelu vyrazil Stýblo k Uchytilovi, i ten musel před střelou vytvořit otočku, jeho oblouček
byl rovněž z brankové čáry vyhlavičkován. Kouty dvakrát nebezpečně zahrozily po křídlech, nejdříve
Cejpek a poté i po centru stejného hráče úplně osamocený Coufal, oba pokusy skončily na rukavicích
Žejdlíka. Pěknou kombinační akci jsme předvedli po výkopu gólmana a sklepnutí Uchytila na Boháče,
po lajně se rozběhl Hamák, jeho přihrávka do vápna bohužel minula spoluhráče a Růžička se štěstím
nebezpečí odvrátil. Domácí se dostali do vedení z nenápadné akce. Střelu Coufala zblokoval Bříza a
nadvakrát odražený míč doslova přistál na hlavě Nevrkala, který dokázal překonat Žejdlíka, 25.minuta
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1:0! I tentokrát nás inkasovaný gól rozhodil, a když Neumann pokryl balon pro Cejpka, mohl po jeho
centru hlavičkovat opět úplně volný Coufal, ale netrefil ani branku. V první půli jsme měli převahu
v držení míče, hrálo se častěji na naší útočné polovině, co však z toho, když hrajeme v prostoru, kde
nejsme nebezpeční pro soupeřovu branku… Po nedůrazu na polovině hřiště prošťouchl se štěstím
jeden ze středopolařů balon na Coufala, který se pohyboval na hranici ofsajdu, Černý ho marně stíhal a
po přihrávce skóroval do odkrytého koutu branky Cejpek, 34.minuta 2:0! Dobrou pozici pro snížení
vytvořil našim hráčům Veselský, který doběhl zdánlivě ztracený pas za obranu, kromě Uchytila,
kterého přihrávka minula, však nikdo z pruhovaných vápno soupeře nenavštívil a míč putoval až do
autu. V závěru poločasu ještě po rohovém kopu a vrácení balonu do ohně Veselským akrobaticky
zakončoval Černý, jeho nůžky trefily pouze Hrůzu. Do druhého dějství jsme vstoupili se změnou
v sestavě, Slováčka nahradil Kovář. Do velké šance se po dobrém vyvezení Černého a prostrčení
Uchytila hnal Hamák, skákavý balon napálil s tečí vedle Stýblovy svatyně. Dlouhý aut poté odvrátil
Růžička, zpět do vápna vracel balon Okurka, míč se odrazil k Cachovi, jeho zakončení slabší nohou
bylo nepřesné. Jestliže to vypadalo, že bychom se ještě mohli pokusit zabojovat o body, naděje se
rozplynuly v 56.minutě. Když se daří, tak se opravdu daří a těžko říci, jak si alespoň kousek štěstěny
naklonit na naší stranu… Malou domů se chystal odehrát Žejdlík, při nápřahu se však podlomil
v kolenou a s bolestivou grimasou upadl na zem, pro dobíhajícího Neumanna tak nebyl problém
dopravit vedle ležícího Žejdlíka opuštěnou merunu do sítě a zvýšit na 3:0! Po dlouhé době jsme mohli
vidět pohlednou akci z našich kopaček, když jsme se po narážečce rychle dostali za obranu,
v běžeckém souboji se přetahovali Hrůza s Uchytilem, stoper domácích postrčil balon špičkou
kopačky ke Stýblovi, který ho chytil do náručí a následoval jasný nepřímý volný kop z dobré pozice.
Při exekuci se v plné nahotě ukázalo, že zatímco my nejsme schopni ztrestat žádnou z chyb soupeřů,
tak ty naše bývají trestány měrou vrchovatou. Střela Boháče měla šanci na úspěch, ale pouze
v případě, že by byla přesnější, takhle těsně minula branku. Poté následovalo klasické – nedáš,
dostaneš. Když si naši hráči dávali na čas s rozehrávkou a ještě k tomu se nechali hloupě předskočit,
stačil jeden napadající Neumann, aby balon získal a roztáhl hru na Cejpka, jeho přihrávka se dostala k
Coufalovi a k naší smůle si jeho střelu usměrnil do vlastní brány Bříza, 67.minuta 4:0! Leží na nás
opravdu velká deka, což bylo patrné při hře dopředu, kde to byla obrovská křeč, i když hlava chtěla,
nohy prostě nešly. Naopak nabuzeným domácím vycházelo téměř vše, na co sáhli. Aktivní Cejpek si
udělal kužele z Okurky i Veselského, který ho podrazil na hranici velkého čtverce a kopala se penalta,
tu suverénně proměnil Růžička, 76.minuta 5:0! Čestný úspěch mohl po kombinaci u vápna zaznamenat
Okurka, jeho technická střela byla nadzdvižena těsně nad břevno. Druhý zářez si připsal v 86.minutě
Coufal, po faulu Kováře na Cejpka se snesl balon na zadní tyč, kde ho při výběhu minul Forchtsam a
Coufalovi již stačila nastavit kopačka, aby dal výsledku konečnou podobu 6:0!
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA hraje okresní přebor. Ač mnozí z kádru teprve podnikají první fotbalové
krůčky, je radost sledovat zápal a zaujetí do hry! Navíc se podařilo našim nejmenším i několikrát
vyhrát, zatím si připsali 3 výhry a 5 proher. Na soupisce je k vidění několik pro Herálec velice
známých fotbalových jmen, tak snad se máme v budoucnu na co těšit!
STARŠÍ PŘÍPRAVKA hraje okresní přebor. Zatím si připsala 4 vítězství, 1 remízu a 2 porážky.
I STARŠÍ ŽÁCI hrají stejnou soutěž. Vyhráli s Počítkami 6:1 a Štěpánovem 10:1, prohráli
s Rozsochami a aktuálně okupují třetí místo v tabulce.
Výsledky všech mužstev jsou v průběhu týdně pravidelně aktualizovány a zveřejňovány na našich
webových stránkách. Najdete zde i pozvánky na další zápasy, soupisky a podrobné reportáže ze zápasů
mužů – www.tjsokolheralec.webnode.cz
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Pozvánka na lesní běh v Herálci
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Společenská kronika
V říjnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
2.10. Vlasta Teplá, Herálec 466, 60 let
14.10. Jaroslav Racek, Český Herálec 42, 65 let
15.10. Ivana Dopitová, Český Herálec 352, 50 let
17.10. Blanka Sadílková, Český Herálec 427, 60 let
18.10. Antonín Polanský, Herálec 200, 83 let
23.10. Marie Dospělová, Český Herálec 145, 87 let
Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Inzerce

Koupím dům k trvalému bydlení tel: 732369404
Z důvodu stěhování hledám byt. Rekonstrukce nevadí. tel: 703668449
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