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Zprávy z úřadu
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 13/10-2019, konaného 09. 10. 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: 12 (v 17:17 hod. přišel
David Gregor Dis., v 17:26 hod. Ing. Bohumil
Dostál(
Omluveni: Zdeňka Gregorová, Ing. Karel Štoll,
Pavel Troníček, viz.„Prezenční listina“
________________________________________
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 12/9-2019 z 11. 9.
2019
2.2. Kontrola usnesení RO 10/10 2019
z 2.10.2019
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: Zdeněk
Gregor
1.2. Jmenování zapisovatele: Bc. Marketa
Pospíšilová
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Tomáš
Odvárka a Pavel Teplý
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0 ( chybí: Ing.
Bohumil Dostál a David Gregor Dis.)
________________________________________
2.1. Kontrola usnesení ZO č. 12/9-2019 z 11. 9.
2019
2.2. Kontrola usnesení RO č. 10/10-2019
z 2.10.2019:
________________________________________
3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0 (chybí: Ing.
Bohumil Dostál)

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 1, chybí: Ing.
Bohumil Dostál
4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 7/3 o
výměře 222 m2, v k.ú. Český Herálec dle GP 785203/2019 na základě žádosti o odkoupení ze dne
13. 8. 2019. Kupující je MG, ST č.p.63 za cenu 50
Kč/m2.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0
________________________________________
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených
ZO
5.1. ZO schvaluje smlouvu o poskytování
pracovně lékařských služeb mezi Obcí Herálec a
HM Praktik s.r.o. s Mudr. Martinem Hatalou, IČ:
07629087.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
5.2. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace IDZZ02757.0228 s Krajem
Vysočina IČ: 70890749, zastoupeným MUDr.
Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje a Obcí
Herálec. na navýšení dotace z MPSV o částku
14.000 Kč.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
5.3. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
z Fondu Vysočiny – program ,,Obnova venkova
Vysočiny 2019“, číslo FV02714.0284, mezi
Krajem Vysočina, IČ 70890749, zastoupeným
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje a
Obcí Herálec. Celková výše dotace je 127.000 Kč
,,Nákup výstroje a výzbroje pro JSDH Herálec“.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
5.4. ZO schvaluje smlouvu o připojení
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č.9001623251 mezi Obcí Herálec a E.ON
Distribuce, a.s. o připojení odběrného místa
p.č.509/14 v kú. Herálec na Moravě.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
5.5. ZO schvaluje funkce povodňové komise
Předseda: Zdeněk Gregor, místopředseda: Jakub
Bezchleba, člen: Per Kosek, Miroslav Dítě, Ing.
Lukáš Teplý a Matěj Trávníček.

3.2. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
měsíc 9/2019 ve výši 2.399 Kč
2

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0 (chybí: David
Gregor Dis.)

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1
5.9. ZO schvaluje smlouvu o provedení stavby:
„Výměna vodoměrů“ – v rozsahu cca 300 ks
s firmou DUKO Hlinsko s.r.o., Zastoupená:
Milanem Dubským, Janem Zápotočným
IČ: 26920344 dle cenové nabídky z 25. 7. 2019.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

5.6. ZO bere na vědomí meziobecní spolupráci
ORP Žďár nad Sázavou.
5.7. ZO schvaluje zástupce zřizovatele do školské
rady v ZŠ a MŠ Herálec ve složení:
Matěj Trávníček, Miroslav Dítě a David Gregor
Dis.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

5.8. ZO schvaluje záměr obce Herálec pořídit
vyvážečku na těžbu dřeva a podání žádosti o
dotaci.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

5.8. ZO schvaluje Smlouva o dodávce vody a
odvádění odpadních vod od 11-2019.

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 13. 11. 2019 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.
Dobrý den vážení spoluobčané,
před námi jsou poslední dva měsíce letošního roku. Překrásné teplé dny v říjnu nám dali zapomenout na
blížící se zimu.
Podařilo se nám naši obec zaregistrovat do Státního zemědělského intervenčního fondu, což nám otevírá
možnost čerpání dotací z dalšího možného zdroje. V následujících letech nás pravděpodobně nemine
pokračující kůrovcová kalamita se svou vzestupnou tendencí, proto chceme zažádat SZIF o finanční
prostředky na pořízení vyvážecí soupravy za traktor, abychom mohli co nejefektivněji zpracovávat napadené
kůrovcové dřevo.
V těchto dnech pracovníci obce dokončují generální opravu vnitřních prostor obecního vodojemu pod
Teplého lesíkem. Bylo provedeno statické zajištění konstrukce stropu. Na něm bylo provedeno zateplení.
Opravili veškeré vnitřní omítky. Ze všech ocelových konstrukcí byla odstraněna koroze a byly natřené
novým nátěrem. Zmodernizovalo se také zařízení na úpravu vody chlórováním. V příštím roce bychom
chtěli provést opravu vodojemu i z venkovní strany.
Na těchto řádcích musím poděkovat odcházejícímu panu účetnímu Ing. J. Rychnovskému. Moc mě mrzí, že
naše obec přichází o velice schopného a pracovitého zaměstnance. Přeji mu hodně úspěchů v
dalším pracovním i soukromém životě. Děkuji.
V pátek 25. 10. proběhlo výběrové řízení na pozici „účetní, správce rozpočtu obce Herálec“. V řádném
termínu podalo přihlášku celkem devět uchazečů. Všichni byli pozváni, ale nakonec se dostavili pouze čtyři.
Z nich komise pro výběrové řízení vyhodnotila jako nejvhodnějšího uchazeče paní Annu Havlíkovou ze
Sněžného, která nastoupila ve středu 30. 10. 2019.
Dne 4.10. proběhla závěrečná prohlídka stavby „Veřejná dopravní a technická infrastruktura, včetně
přípojek inženýrských sítí pro lokalitu rodinných domů Herálec – Familie II“. Stavba byla zkolaudována bez
připomínek ze stran dotčených úřadů. Přeji všem stavebníkům, kteří začnou, nebo už začali se stavbou svých
rodinných domů v této lokalitě, aby se jim dílo dařilo a mohli se co nejdříve nastěhovat.
Připomínám všem organizacím, které pravidelně žádají o finanční prostředky z obecního rozpočtu, aby nám
svoje požadavky předložili do pondělí 25. 11. 2019, abychom je mohli zapracovat do rozpočtu obce na rok
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2020, který se bude schvalovat na zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2019. Připomínám, že zasedání
zastupitelstva obce jsou veřejná a všechny Vás na ně zvu.
Jak jsem Vás informoval v říjnovém Zpravodaji, od 4. 11. 2019 budou prováděny výměny 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.
Výměny vodoměrů se určitě neobejdou bez komplikací. V jejich průběhu bude docházet k
nepředvídatelnému uzavírání vody v jednotlivých částech obce. Prosím Vás o trpělivost a předem za
ní děkuji.
Váš starosta

Nejen populárními rozhodnutími živ je člověk.
Musíme, jsme donuceni zdražit vodné v Herálci. Každého majitele nemovitosti napojené na obecní
vodovod jistě zajímá o kolik se zvedne cena vody. O výsledné částce, stejně jako o důvodech, které nás
k tomuto rozhodnutí vedou Vás chceme informovat na Dnu vody, který se bude konat dne 6. 11. 2019
od 13:00 do 21:00 hodin v Kulturním domě Herálec.
Součástí bude i uzavírání Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi provozovatelem
veřejného vodovodního řádu a kanalizace obcí Herálec a majiteli nemovitostí na ně napojených.
Prosím a vyzývám všechny majitele nemovitostí napojených na obecní vodovod a kanalizaci, aby se
dostavili v tento den tedy 6. 11. 2019 od 13:00 do 21:00 hodin do kulturního domu k uzavření nových
smluv. Je to povinnost dle zákona o provozování veřejného vodovodního řádu a kanalizace.

Zákaz řezání ozdobné a krycí klesti, vánočních stromků a vstup do oplocených
kultur. Nadále platí trvalý zákaz vjíždění a stání motorových vozidel na lesních
cestách obce Herálec.
Odborný lesní hospodář

Poslední svoz bio-odpadu bude 31. 10. 2019.
Zimní svoz bio-odpadu proběhne 11. 1. a 29. 2. 2020.
Počínaje 45. týdnem bude probíhat svoz komunálního odpadu každý týden, a to
až do 14. týdne 2020. Poté opět zahájíme letní svozy.
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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Kulturní komise pro Vás připravila:
- pátek 22.11.2019 v 19.00 hod. KD Herálec - kino Skleněný pokoj - český
film režiséra Julia Ševčíka z roku 2019 s mezinárodním obsazením. Jde o
adaptaci stejnojmenného románu-bestselleru anglického spisovatele Simona
Mawera, inspirovaného osudy majitelů brněnské vily Tugendhat, která v příběhu
hraje jednu z hlavních rolí. Film se natáčel přímo ve vile Tugendhat a na dalších
místech moravské metropole. Film je samým středobodem vily,
architektonickým skvostem, symbolem nadějí mladého československého národa
a budoucnosti rodiny jej obývající, synonymem krásy, modernosti
a otevřenosti.
- pátek 6.12.2019 od 17.00 hod. KD Herálec –
Mikulášská besídka - Mikuláš, andělská družina,
pekelné dovádění, andělské a čertovské nápoje......
- středa 11.12.2019 v 18.00 hod. Česko zpívá koledy
- pátek 13.12.2019 v 17.00 hod. KD Herálec – kino Čertí brko

Mikulášská nadílka v Herálci
Milí rodiče,
pokud máte zájem, aby vaše dítko navštívil Mikuláš se svým
doprovodem, kontaktujte nás a my Vás rádi navštívíme.
S kontaktováním neváhejte, protože jsme časově omezeni
pouze na max. 25 rodin.
Kontaktovat nás můžete do 25. listopadu.
Budeme se těšit na Vaše milá dítka.
Kontaktní osoba: František Gregor
tel:. 736246873
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Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou
informuje
Jak se budou hradit pomůcky
V poslední době se pozměnily možnosti zdravotních pojišťoven proplácet některé věci, které se dřív
hradily. Jak to tedy je?
Hrazení pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty ze strany zdravotních pojišťoven doznalo některých změn.
Nyní již nejsou hrazeny hile (vyjma holí pro nevidomé, ty hrazeny jsou), sedačky na vanu či do sprchy,
sprchové židle ani klozetová křesla. Různé typy madel, kterými je doporučováno vybavit v domácnosti
špatně pohyblivého člověka, zejména koupelnu a WC, musíte také zakoupit sami.
Mezi zdravotnické prostředky, jejichž indikace a úhrada pojišťovnou nepodléhá schválení revizním
lékařem, patří berle či nástavec na WC. Lékař vystaví poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, s nímž
navštívíte výdejnu zdravotnických potřeb. Berle předepisuje lékař s odborností chirurgie, rehabilitace,
ortopedie a neurologie nebo praktický lékař (1 pár berlí podpažních za 2 roky, 1 pár nebo kus berlí
předloketních za 2 roky). Nástavec na WC předepisuje lékař odbornosti geriatrie, rehabilitace, ortopedie a
neurologie nebo praktický lékař jednou za tři roky. Souhlasu revizního lékaře podléhají např. chodítka,
která mají různé varianty, a lékař (odbornosti rehabilitace, ortopedie, ortopedická protetika či neurologie)
vybírá správnou podle postižení pacienta, a to
1 kus za 5 let. Invalidní vozík, polohovací lůžko,
antidekubitní podložky, vanový nebo pojízdný zvedák a další musí v návaznosti na zdravotní stav pacienta
předepsat lékař stanovené odbornosti (interna, ortopedie, rehabilitace, neurologie aj.) a vždy je musí
předem schválit revizní lékař.
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s.
pracoviště Žďár nad Sázavou
Komenského 1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 625 703
mob.: 605 353 612
web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
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28. 9. 2019 SE USKUTEČNIL TRADIČNÍ HERÁLECKÝ MOTOKROS NA NOVÉ MOTOKROSOVÉ
TRATI
Kdo jiný by se ujal organizace závodu než rodiny Jana
Kunce a Jiřího Netolického. Prvně požádali o souhlas obec
Herálec, která jim dala souhlas. Pak už se rozjelo
vyměřováni tratí. Při této činnosti měl hlavní slovo Jirka
Netolický a trať se mu skutečně povedla. Na start se
přihlásilo 85 závodníků. Když se tento počet závodníků
dozvěděl J. Kunc, suše konstatoval, to bude masakr. Dříve
jezdilo do Herálce tak 30 závodníků. Po prvních jízdách
byla slavnostně trať otevřena. Jako první se slova ujal
starosta obce Herálce Z. Gregor, bez něj by nová trať
nebyla, pak se slova ujal J. Kunc, který poděkoval panu
starostovi za pomoc. Jako vždy si vzal poslední slovo
J. Netolický a požádal B. Laňkovou, aby slavnostně
pokřtila trať šampaňským a provedla to skutečně
mistrovsky. B. Laňkova je mistrně České republiky a mistrní Rakouska a pro Herálec to byla velká pocta, že pokřtila
novou trať. Již tradičně do Herálce přijel M. Halm mistr světa a mistr Československa, rovněž velká pocta pro Herálec.
Při rozhovoru pro diváky B. Laňková řekla, že tolik zatáček v jednom závodě ještě nikdy nejela, jako v Herálci. Na
závěr patří poděkování všem organizátorům, rozhodčím pod vedením J. Havlíka a divákům, kterých se sešlo velké
množství. Výtěžek z celé akce byla částka 5000 Kč věnována Mateřské škole v Herálci a druhých 5000 Kč bylo
věnováno ZŠ Herálec. Jen více takovýchto podařených akcí v Herálci.
Výsledková listina: vítězové
MX1 - Stanislav Horský
MX2 - Michal Netolický
Veteráni - Jan Hromádka
Připravil Havlík L.
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Zprávy ze školy
6.11.

Projekt SANANIN z.ú: „Prevence alkoholu“ – pro 7.-9. ročník

14.11.

Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou – 9.ročník

20.11.

Třídní schůzky 15,00 – 17,00 hod.

21.11.

Kulturní minimum pro 6. roč. – Divadlo Žďár nad Sázavou, Staré řecké báje …

29.11.

Projekt ČAK: „Advokáti do škol“

Atletický víceboj Svratka
Koncem září se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili atletického víceboje ve Svratce. Soutěžilo se v disciplínách: běh 60
m, skok daleký, hod míčkem a běh 1500 m. Tento rok se našim žákům velice dařilo. Celkem do Herálce dovezli 12
medailí (5x 1. místo, 2x 2. místo a 5x 3. místo). Nejúspěšnější disciplínou byl hod míčkem žákyň 7. třídy, kde naše
žákyně obsadily první tři místa.

Medailová umístění našich žáků
6. ročník
Tadeáš Chmelík: běh 1500 m – 1. místo, skok daleký – 3.
místo
7. ročník
Eliška Škorpíková: Běh 1500 m – 3. místo, hod míčkem –
2. místo
Adéla Vaisová: hod míčkem – 1. místo
Eliška Ptaszeková: hod míčkem 3. místo
Michal Hendl: hod míčkem – 3. místo
8. ročník
Matyáš Mareš: běh 1500 m – 3. místo, hod granátem – 1.
místo
Simona Kuncová: běh 1500 m – 2. místo
9. ročník
Martin Vašek: běh 60 m – 1. místo, skok daleký – 1. místo,
Všem žákům za ZŠ Herálec děkujeme a přejeme mnoho
dalších sportovních úspěchů.

Mgr. Vojtěch Uchytil
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Autorské čtení
V pondělí 21. října jsme ve škole přivítali spisovatele pana Tomáše Crlíka, který přišel žákům 5.-7.
ročníku představit svou novou knihu Strážci Země. Jedná se o dobrodružnou fantasy literaturu pro děti, která
má blízký vztah k přírodě. Děti si tak mohly poslechnout úryvky z knihy z úst samotného autora, dozvěděli
se, jaká je cesta od prvotního nápadu napsat knihu až po její vydání. Autor také neunikl všetečným dotazům
dětí, které práce spisovatele zajímala. Sám autor o svých spisovatelských začátcích říká: „Jednoho dne jsem
si vzal do hlavy, že jednou budu psát příběhy. K tomu mě přivedl první strážce Země, který se mi zrodil
v hlavě. Prastarý hrdina dohlížející na svět přírody, který na sebe dokáže brát podobu všech tvorů, dokáže
s nimi promlouvat.“Po besedě si žáci mohli knihu Strážci Země, i s věnováním a podpisem autora, koupit.
Autorské čtení bylo zajímavým rozšířením výuky literární výchovy.
Mgr. Blanka Junková

Den otevřených dveří
Oslavy 40. výročí otevření nové
října Dnem otevřených dveří.
všem návštěvníkům. Přivítala je
nejmenší netrpělivě vyhlíželi své
že se půjdou podívat na jejich
prohlédnou si jejich výkresy a
třídy i chodby školy. Mnozí
míst, kde trávili svá školní
vzpomínkám, jaké to
Odpoledne byly pro
vlastivědy, zeměpisu,
jazyka,
mohli
kroužků, prohlédnout
prohlídce školy na
Doufám, že se
jejich děti udělaly
prožili
pěkné

školní budovy jsme zakončili ve středu 23.
V deset hodin se školní dveře otevřely
podzimně vyzdobená škola, ti
rodiče a prarodiče a těšili se,
vyučovací
hodinu,
výrobky, kterými vyzdobili
rodiče vstupovali po letech do
léta a určitě se neubránili
tehdy před lety ve škole bylo.
rodiče připraveny ukázkové hodiny
hudební výchovy a anglického
nahlédnout i do hodin zájmových
si za provozu školní družiny. Po
všechny čekalo malé pohoštění.
všichni cítili ve škole příjemně, že jim
radost svými výsledky a všichni společně
odpoledne.

Mgr. Blanka Junková

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
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Zprávy ze školky
Říjen je nejen ve školce ale i v přírodě velmi pestrým měsícem. Malíř Podzim maluje stromy pestrobarevnými
barvami, vítr je rozfoukává po ulicích, sklízí se poslední úroda. Tak jsou tomu zasvěcena i témata v MŠ. Děti pozorují
změny v přírodě, hrají si s barvami, povídají si nejen o stromech ale i o zvířatech, která se pomalu připravují na
dlouhou zimu, ale také nechybělo tradiční pouštění draků, které k podzimu patří.
Proto není překvapením, že stěžejním bodem celého měsíce byl právě LES. V zelené třídě děti na této kouzelné cestě
doprovázeli Křemílek s Vochomůrkou, naopak v modré třídě už samy starší děti nosily různé druhy listí, větví a šišek,
perfektně je popisovaly a učily se rozeznávat stromy listnaté od jehličnatých.
Ani na zvířátka v lese jsme nezapomněli! Na „Den lesa“ jsme se společně s panem myslivcem vypravili do lesa, u
krmelce jsme pro ně nechali dobroty, a díky němu jsme poznali mnoho nového a dosud nepoznaného ze světa
myslivectví.

Co nás čeká v listopadu:

Témata:
U nás doma
Kam chodí máma s tátou do práce a čím jezdí
Co dělám celý den
Akce:
5.11. vánoční focení
11.11. Slavnosti sv. Martina
13.11. divadlo: „Míša, Máša a Vánoce“
28.11. „NÁŠ DEN“
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“

11

Pokračování příště…..
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Zprávy z naší farnosti:

Křesťanské okénko
2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
2.11. (na Dušičky) bude mše svatá za všechny zemřelé v Herálci v 8:00 a potom průvod na hřbitov
s modlitbou.
Pane, já vím, že žádná prosba má
neztratí se, nevzlétá do prázdna.
Citlivě nasloucháš, v pravý čas odpovíš,
co je mrtvé, vzkřísíš a obnovíš,
co zhaslo, novým ohněm oživíš.
Ve chvíli smutku, dej zaznít tónům ticha
nadějné útěchy, kdy duše vzdychá,
a naše slzy loučení zas v nový úsměv promění,
vždyť těm, kdo Boha milují
On sám rány v srdci zahojí.
Pane, kéž shledání ve věčném domově
spojí všechny, kdo touží po tobě!

Ze sborníku duchovních písní
Všechno, co žijeme s láskou – Matice cyrilometodějská 2019

24. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli
liturgického roku (34. neděle v liturgickém mezidobí). Svátek vyhlásil v roce 1925 papež Pius
XI. a připomíná Kristův královský titul, Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami
i nad všemi „vládci“ v tomto světě. Liturgický rok končící oslavou Ježíše Krista Krále
křesťanům připomíná, že i definitivní konec světa bude v rukou Ježíše Krista - Krále.

„Ježíš Kristus - Pán a Král - je cíl lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, střed
lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnění všech jejich tužeb. Jeho vzkřísil Otec z mrtvých,
vyvýšil a umístil po své pravici...“ (GS 45)

- „kateřinské“ herálecké posvícení – mše sv. v 11 hod
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13. listopadu – sv. Anežka Česká
Vojtěch Cikrle, brněnský diecézní biskup k 30. výročí svatořečení Anežky
České
„V listopadu si budeme připomínat 30. výročí svobody v naší zemi. Světské oslavy se zaměřují na
okolnosti 17. listopadu a jeho důsledky. Církevní oslavy jsou navíc spojeny s výročím kanonizace sv.
Anežky České, kterou 13. listopadu 1989 v Římě svatořečil papež Jan Pavel II. Událost jejího
svatořečení se stala velkým impulsem pro věřící naší země a byla předzvěstí základních změn, které
následovaly. Je to velký dar, že žijeme ve svobodné době a jsem přesvědčen, že každé podobné
výročí je příležitostí k ohlédnutí se do minulosti a připomínání si tehdejších událostí. Není to proto,
abychom obráceni k minulosti zůstali, ale aby naše starost o budoucnost byla hlouběji zakotvena v
realitě toho, co se stalo. Bez znalosti a pochopení minulosti je budoucnost ochuzena o kořeny, ze
kterých vyrůstá, a přítomnost se může stát cestou po moři bez kompasu, bez navigace, tedy odnikud
nikam…
V historii lidstva jsou osobnosti, které mnohdy až "mechanický" chod světa a dějin prozářily nadějí.
Anežka Česká žila ve velmi těžké a složité době. Inspirována životem svatého Františka a svaté Kláry
se zřekla všeho, co vyplývalo z jejího postavení královské dcery, a v blízkosti Krista, svého Krále, žila
pro druhé, především pro potřebné lidi.
Světlo naděje z ní vyzařující proměňovalo její okolí od doby, kdy žila, až do naší současnosti. Dnes
děkujeme Bohu za její roli v pádu komunistické totality a můžeme z celého srdce prosit: „Svatá
Anežko, provázej nás i nadále.“

„ Hold sv. Anežce České“.
- oslavy 30. výročí svatořečení sv. Anežky České proběhnou v Brně na Petrově dne 19. listopadu
2019.
Od 17.30 hodin v sále Petrov 2 zaznějí „Střípky vzpomínek na Národní pouť do Říma v roce 1989“ od
účastníků.
Poté bude v 19.00 hodin celebrovat v katedrále sv. Petra a Pavla pontifikální bohoslužbu brněnský
diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
V listopadu bude v katedrále sv. Petra a Pavla instalována také doprovodná výstava
„Třicet let svobody v brněnských křesťanských dílech“.

Svatá Anežka Česká / 1211 – 1989 – 2019 / Řím a Praha – národní pouť
2019
Na svátek sv. Anežky České budeme putovat do Říma. Nyní s naším primasem, pražským
arcibiskupem, kardinálem Dominikem, moravským metropolitou, arcibiskupem Janem a dalšími
našimi otci biskupy, kněžími, bohoslovci, řeholníky a věřícími České republiky za současným
papežem Františkem při národní pouti POKÁNÍ - SMÍRU A NÁVRATU.
S celou univerzální Církví tak budeme spojeni v roce misií – evangelizace - návratu k Pravdě a Lásce,
k živému a pravému Bohu.
Po návratu z Říma, v předvečer státního svátku (17.11.) se spojíme v sobotu 16. listopadu 2019 v
pražské katedrále a v modlitbě budeme prosit o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České a našich
národních patronů za návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu, naší
Cestě, Pravdě a Životu.
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Socha pro papeže Františka
Dílo předního českého sochaře Daniela
Ignáce Trubače, které tento mistr
skulptury vytvoří jako dar všech lidí dobré
vůle pro svatou Anežku Českou, bude
předáno spolu s výnosem sbírky nás
všech papeži Františku, aby jej užil tam,
kde je nejvíce potřeba. Aby jej užil na
dílo Anežky České, tak jak napsal Jan
Werich, u těch, o které nemá nikdo
zájem.
Toto dílo, koruna českého královského
rodu, bude ověnčeno stuhami s
poděkováním a modlitbami k princezně
české, svaté Anežce. Jedna ze stuh
ponese tu úvodní oslavnou Seifertovu
esej na naši princeznu Anežku. Bude odlito z bronzu metodou na
ztracený vosk. Umístěno bude na velkém podstavci vysokém natolik, aby poutník, který vzhlíží k její
nebeské koruně rovněž musel pozvednout svůj zrak patříce na její korunu po právu jí náležející,
Přemyslovskou, a i tu nebeskou. Celková výška díla bude
230 centimetrů. Podstavec bude odlit stejnou metodou a z téhož materiálu, bronzu, a ponese na
svých šerpách otisky prstů všech dárců, kteří přispějí finančním obnosem na tento dar pro svatého
otce Františka. Ve stejný okamžik každý dárce otiskne svůj ukazováček do pláství replikační hmoty, z
níž bude plášť podstavce připraven pro odlití. Tento akt otisku vlastního ukazováčku je aktem
sounáležitosti s národem a vědomím, že otisk vlastního prstu, de facto vlastní DNA bude na daru,
který převezme papež František a jistě najde místo vhodné k jeho umístění v prostorách basiliky
svatého Petra či prostorách jiných dle jeho uvážení. Zároveň každý dárce dostane v upomínku
pamětní medaili vyrobenou ražbou v jedné prestižní mincovně, Pražské mincovně a.s.

Modlitba
k svaté Anežce České
Bože, Tvá služebnice Anežka
šla za Tvým voláním,
zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu,
následovala Tvého ukřižovaného Syna
a došla do nebeské radosti.
Prosíme Tě za Církev a za naši vlast,
abychom si vážili daru svobody,
abychom se na přímluvu svaté Anežky České
a všech našich patronů v hluboké pokoře
vrátili cestou pokání a smíru
ke svým křesťanským kořenům,
a tak došli ke šťastné budoucnosti
celé naší země.
O to Tě prosíme skrze Krista našeho Pána.
Amen.

(zdroj: KT 43/2019, www.biskupstvi.cz, www.pastorace.cz, www.anezka2019.cz)
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019“
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Herálec získala finanční prostředky na obnovu a
doplnění věcné výstroje a vybavení v rámci dotačního programu „OBNOVA VENKOVA
VYSOČINY 2019.“
Finanční prostředky poskytnuté z toho dotačního programu jsou poskytnuty za účelem
zkvalitnění životních podmínek na venkově.
Díky této dotaci jednotka pořídila zásahovou přilbu Dräger včetně integrované LED svítilny,
zásahové rukavice JOSEPHINE, lano statické 11 mm, trička pánská, hadice C52 a D25 s
kovanými spojkami.

Z dotace byly dále pořízeny další věcné prostředky, a to termokamera UCF6000 Dräger
a multiplynový detektor-GAS Alert Micro Clip X3. Tyto přístroje umožňují efektivní hašení
požárů a záchranu osob ze zakouřených prostor.
Pro zlepšení plnění úkolů při živelných pohromách jednotka doplnila svoji výzbroj o kalové
čerpadlo SIGMA 65 KDFU130.
Jednotka se dále pravidelně zaměřuje na školení první pomoci svých členů, a i k těmto
účelům z dotačních prostředků pořídila resuscitační figurínu KPR BRAYDEN. V oblasti
první pomoci byl dále zakoupen lékařský batoh pro zásahové vozy.
Na celkovou investici ve výši 256 922,- Kč přispěl částkou 127 000,-Kč Kraj Vysočina a
zbylé náklady byly uhrazeny z rozpočtu obce Herálec , za což jí tímto velmi děkujeme.
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TFA
Z krajské soutěži TFA Vám dlužíme ještě výsledky posledních dvou závodů, kterých se
účastnil náš bratr Ladislav Laštovica. Poslední srpnovou sobotu se konal závod v Kýnici,
kde Láďa vybojoval druhé místo. Nutno dodat, že týž den se konala v Herálci naše noční
soutěž a Láďa se stihl zúčastnit nejen závodů TFA, ale také odpolední soutěže v požárním
sportu a noční soutěže v klasice. Náročný den, který ozdobilo ono druhé místo.

Aby bylo možné pomýšlet na celkové umístění, je potřeba se zúčastnit alespoň 6 závodů.
Poslední zářijový víkend, kdy se konal také závod v Lesonici, Láďa bojoval s nachlazením.
Nakonec se i přes nemoc rozhodl zúčastnit. A vyplatilo se! Na posledním závodě vybojoval
5.místo, kdy i tento výsledek mu pomohl k celkovému 3. místu v Krajském kole TFA ve
své kategorii! Krásný výsledek, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci sboru!
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Dýňohrátky

V sobotu 19. 10. 2019 pro naše nejmenší občany uspořádali Zahrádkáři podzimní odpoledne -

Dýňohrátky.
Podzimně vyzdobený park - květiny, dýně, podzimní plody
včetně strašidýlek či skřítků - čekal nejen na malé návštěvníky.
Spolu s překrásnou výzdobou tu byly i pohádkové bytosti
a dopravní hřiště. Po příchodu do parku byl každý přivítán ovčí
babičkou a obdržel kartičku pro sbírání razítek u jednotlivých
soutěží. U Pata a Mata na děti čekalo řezání pilkou, pro menší
zatloukání hřebíku, Večerníček skládal čepičky a u Muchomůrky
a Hříbka bylo zapotřebí najít houby a vybrat tu správnou - jedlou.
Bob a Bobek, přiletěli i se svým
kloboukem, Ferda Mravenec s Beruškou
či Kocour v botách, každý z nich čekal na
svém stanovišti na děti s nejrůznějším
úkolem. Vodník si strážil rybníček plný
rybek, Ježibaba svoje doupě a Křemílek s Vochomůrkou svoji chaloupku
z mechu a kapradí.
U Rumcajse s Mankou si děti vyzkoušely svoji "mušku" střelbou ze šišek,
u Dinousara zase bystrá očka potrápily puzzle. Na závěr bylo připraveno
dopravní hřiště, kdo si nepřivezl vlastní vozidlo, mohl si zde zapůjčit a poznat
tak pravidla silničního provozu, nad kterými bedlivě dohlížel pan policista.
Dýňohrátky neskončily pouze soutěžemi, ale děti měly možnost ukázat svůj talent
i v dílničkách. Jednou z nich bylo vykreslení keramických dýní. V zahrádkářské garáži si pro změnu
mohly děti dýni vydlabat. Dýně byly posléze v průvodu společně s pohádkovými bytostmi doneseny
k zastávce na návsi a rozsvíceny.
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Každé z dětí za svoji šikovnost obdrželo dáreček, zkrátka
nepřišel ani doprovod dětí, který si mohl zakoupit připravené
občerstvení.
Děkujeme všem, jenž se podíleli na plánování, přípravě
a samotné realizaci dětským smíchem nabitého odpoledne. I přes
nepřízeň počasí jsme rádi za návštěvu místních i přespolních.
Již teď chystáme adventní neděle, abychom si mohli
společně s vámi užít vánoční čas.

Budeme se těšit 1. 12. 2019, první adventní neděli, na rozsvícení vánočního stromu
v parku za OÚ od 16:30 hodin.

Zahrádkáři Herálec

SPORT
MUŽI
V říjnu jsme si o něco vylepšili bodové skóre, ale hlavně jsme konečně začali hrát fotbal, který nám je vlastní
a dalo se na to dívat. V posledním klání před uzávěrkou Zpravodaje jsme v důležitém zápase porazili poslední
Moravec a držíme tak kontakt s vyrovnaným středem tabulky. Ačkoli jsme na předposlední příčce, na 7.místo
ztrácíme pouhých 6 bodů.
HERÁLEC – RADEŠÍNSKÁ SVRATKA 1:1 (Boháč)
Úvod utkání odpovídal důležitosti střetnutí, takže se toho příliš nedělo. První střelecké pokusy měl na svědomí
Uchytil s Cachem, prvně jmenovaný pálil slabě doprostřed, to Cachova razantní rána těsně minula šibenici. Do
vápna jsme se snažili posílat dostatečné množství centrů, scházela však přesnost. A tak si Boháč musel pomoci
sám, kličkami se dostal přes stopery, špičkou nohy mu zakončení zmařil vyběhnuvší Petr. Z rohu posadil Boháč
balon přesně na hlavu Cacha, zkušený stoper těsně minul branku. R. Svratka se prezentovala pouze střelami
z okolí šestnáctky, se kterými Forchtsam neměl problém. Tolik potřebný úvodní gól se nám podařilo vstřelit
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ve 30. minutě. Nejprve R. Svratka ubránila rohový kop, následně svedl důrazný souboj u lajny Kovář s Plhalem,
píšťalka sudího zůstala němá, a tak měl dostatek prostoru najít přesným centrem Slováček Boháče, jehož
hlavička skončila přesně u pravé tyčky a po dvou zápasech jsme zase okusili gólovou radost, 1:0! Zvýšit jsme
mohli po přímáku Cacha, jeho rána sice narazila na zeď, odražený balon však napálil z první Okurka, i jemu
scházel k úspěchu kousek, střela prosvištěla kolem pravé tyče. Poté se dlouho nic nedělo, nechali jsme
R. Svratku hrát, ta si však nevěděla rady s dobře hrající obrannou čtveřicí, která oproti minulým zápasům
konečně působila kompaktně. Až když zaváhal Černý a míč se mu ztratil v ostrém slunci, přihrál přímo na
vápno, kde byl osamocený Šacl, střela hostujícího středopolaře minula branku. Řádně zvedl diváky ze sedadel
Forchtsam při rozehrávce, kdy vyzval Cacha, přihrávka však byla příliš pomalá a náš stoper měl plné nohy
práce, aby skluzem stihl zabránit Josífkově střele do prázdné branky. Pro odražený míč si již náš gólman stihl
doběhnout a ihned vyslal směrem vpřed Kováře. Ten postupoval po lajně, když si dal balon dále od nohy,
dostal se do ostrého souboje se Smejkalem, který si z něho bohužel odnesl vážné zranění. Na hřišti vzplály
emoce a do kabin se odcházelo za rozjitřené atmosféry, celý poločas byl aktivní v diskuzích Josífek a na jeho
závěr si vysloužil červenou kartu. Do druhého dějství hosté nastoupili oslabeni o jednoho muže v poli a záhy
mohlo být pravděpodobně rozhodnuto o osudu utkání. Když Drdla rozehrál přímo na kopačky osamoceného
Boháče, mohl se náš forvard v klidu rozhodnout, kam zakončí, bohužel mířil svojí placírkou až příliš přesně
a orazítkoval tyč Petrovy svatyně. Řádně nás to zabolelo v 52. minutě. Pro přísný přímák si došel Plhal, Šaclův
dloubák na zadní tyč propadl až na Kováře, který nestihl lépe zareagovat a míč se od něj odrazil za natahujícího
se Forchtsama, 1:1! Hru jsme drželi dobře na zemi, chyběl tomu však nápad, finální fázi jsme neřešili ideálně,
pokoušeli jsme se o střely z bezvýznamných pozic, které Petra nemohly ohrozit. Druhá půle se nesla ve
znamení sbírání žlutých karet a častých sporů, ke kterým přispěl slabým výkonem hlavní arbitr Šimek.
Ojedinělou příležitost měli hosté po přímém volném kopu opět na zadní tyč, blízko k míči měl Plhal, ale druhý
Maradona se z něj nestal, ruka, kterou zakončoval, byla příliš viditelná, a tak dobrý zákrok Forchtsama ani
nebyl potřeba. Chytře to zkoušel po faulu na svojí osobu Boháč, překvapivá střela místo centru nadělala
Petrovi problémy, nadvakrát však balon zkrotil. Útoky po křídlech nám sice vycházely, proti našim výpadům si
však dokázal poradit výborně hrající Janů, který zbrzdil několik slibně rozjetých akcí. Hluboko na útočnou
polovinu se ke konci vydávali i naši stopeři, zle to mohlo dopadnout po zbytečné ztrátě a převzetí balonu
Pekárkem, ten si dal dobře balon mezi stopery a za žlutou záchrannou brzdu vzal Cach. V úplném závěru měl
obrovskou příležitost rozhodnout Bureš. Dobře vyvezl balon Hamák a posunul na Břízu, který viděl na vápně
právě osamoceného Bureše, ten se však nezorientoval dobře a místo postupu na branku a zakončení z první
přihrával Boháčovi, který prudkou přihrávku nezachytil. S R. Svratkou jsme si tak rozdali po bodu a přesvědčili
se, že ač můžeme trávit na soupeřově polovině sebevíc času, pokud nedáme góly, pak budeme sbírat body
horko těžko.
ŽĎÁR B – HERÁLEC 1:2 (Hamák, Suchý)
I před tímto duelem jsme počítali citelné ztráty, kuriózní zranění vyřadilo ze hry Forchtsama, po více než roce
se do naší brány vrátil Bednář. Hned od úvodu se na Bouchalkách hrál atraktivní zápas. Po hlavičce Kováře
a přihrávce Veselského pálil těsně vedle tyče Boháč. Žďár odpověděl po dlouhém nákopu na L. Slámu, snažil se
přelobovat vyběhnutého Bednáře, oblouček minul branku. Do vedení jsme šli v 8.minutě, důrazně šel do
souboje ve vápně po přímém kopu Bureš, balon se odrazil k Hamákovi a jeho volej skončil v síti, 0:1! Zvýšit
mohl Uchytil po centru Veselského, osamocený mířil hlavou vedle. Domácí kontrovali přenesením hry na Z.
Peňáze, dobrý centr na zadní tyč si špatně zpracoval Vokoun a Bureš tak zasáhl včas. Obrovskou dírou v obraně
jsme dali šanci k zakončení Zelenému, proti kterému se vyznamenal Bednář a střelu nohou vyrazil. Hrálo se
v opravdu vysokém tempu, běhaví mladíci nás nutili často řádně přidat do kroku, vystavovat jsme je chtěli
ofsajdům, ne vždy se nám to podařilo. Když past nesklapla včas objevila se za obranou hned trojice hráčů,
vrátit se stihl Uchytil, osamocený proti přesile si dokázal poradit a přihrávku k samostatnému úniku zkušeně
vypíchl. I když domácí trefili branku Bednáře za poločas pouze dvakrát, druhá střela stála za to. Musil napřáhl
z úctyhodné vzdálenosti a trefil spojnici branky, balon se odrazil někam k brankové čáře a ven, domácí se
dožadovali odpískání branky, hra však pokračovala a do kabin jsme šli s jednobrankovým náskokem. Druhé
dějství začalo náporem Žďáru, do hry naskočil Janů, jehož přítomnost nám v obraně dělala znatelné problémy.
Rychlonohý záložník si naběhl na pas za obranu, přihrávku adresoval na Zeleného, ten však netrefil v dobré
příležitosti balon přesně, a tak ho v klidu sebral Bednář. O chvíli později to již domácím vyšlo, přízemní centr
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nadzvedl Černý, ke zpracovávajícímu Z. Peňázovi spěchal Hamák, balon mu nejdříve vypíchl a záložník
domácích se při snaze zakončit poté dostal do ostrého souboje, po kterém sudí Fryč foukl do píšťalky a ukázal
na penaltový puntík. Přísně odpískanou penaltu proměnil s ledovým klidem Havlík, který poslal Bednáře na
opačnou stranu a v 53.minutě srovnal na 1:1! Dokázali jsme se rychle oklepat a dobře hrající Boháč po
individuální akci hledal na zadní tyči hned tři nabíhající spoluhráče, centr byl však krátký. Po špatné rozehrávce
Veselského na střed hřiště spěchala rezerva divizního A-mužstva směrem k Bednářovi, famózně hrající Cach si
počkal na pas mezi beky a nedovolil Kunstmullerovi fotbalový samostatný nájezd. Tyč zvonila po přímáku
Havlíka, balon se otřel o její vnější část, Bureš na druhé straně hlavičkoval z dobré pozice vedle. Klíčový
moment přišel v 86.minutě, to si za obranu naběhl B. Sláma, jeho přihrávku ve vápně nedokázal zasáhnout
Cach a za ním byl naprosto osamocený Zelený, jeho střela z první letěla vysoko nad. Jakmile jsme rozehráli
a perfektně se dostali ze sevření prostrkávačkou Cacha s Kovářem, uzmul balon na polovině Uchytil
a ukázkovým slalomem se dostal až k vápnu, kde na poslední chvíli přihrával Suchému. Ten dokázal dát střele
takovou faleš, že dokonale zmátl Sáblíka a míč zapadl přesně k tyči, 1:2! Ve zbývajícím čase jsme nedovolili
soupeři ohrozit Bednáře a po parádním výkonu jsme si poprvé v historii odvezli z okresního města všechny
body!
HERÁLEC – JEMNICKO 0:3
Do utkání s lídrem tabulky jsme vstoupili ve svižném tempu. Dobře jsme napadali rozehrávku a za hranicí
vápna pohotově pálil Suchý, přízemní střelou těsně minul branku. Stejný hráč měl další gólovou příležitost po
dobré práci Slováčka ve středu hřiště, v běžeckém souboji se sice dostal před stopera, v rozhodující chvíli se mu
však balon zastavil a ne příliš razantní ránu Kopeček pokryl. Soupeř se dokázal prosadit vůbec z první střely na
bránu, po zbytečném faulu Kováře se do míče parádně opřel Koutný a i když si Bednář na střelu sáhl, po
přímáku z pětadvaceti metrů šli hosté v 17.minutě do vedení 0:1! O chvíli později mohlo být ještě hůře, to se
nechal předskočit Kovář Koutným a před O. Tesařem se otevřela dálnice až k Bednářovi, posledním dotykem si
trochu předkopl balon, čehož Bednář využil a včasným výběhem společně s dobíhajícím Veselským šanci
zmařil. Parádní akci jsme předvedli po výborném obraném zákroku Cacha, na náběh Uchytila reagoval Suchý
oku lahodící patičkou, kterou navíc nasadil jesle Kaláškovi, kapitán hledal na zadní tyči Boháče, kterému míč při
zakončení sjel a v obrovské šanci branku netrefil. Na hřišti nebylo znát, kdo z týmů se nachází na jakém pólu
tabulky, o to smutnější situace pro nás přišla ve 34.minutě. To hrůzostrašně rozehrával Veselský, Bureš nestihl
vystoupit a vystavit Menčíka ofsajdu, ten tak postupoval sám na bránu a štiplavou ránou přinutil k výbornému
zákroku Bednáře. Když se z pokračující akce, kdy se snášel oblouček bez adresáta za naší obranu, zdálo, že je
nebezpečí zažehnáno a vyrazíme na další útočnou výpravu, přišla pohroma. Bednář si křikl na Černého a šel si
pro balon, ten před ním skočil, Bednářovi se na těžkém terénu zvrtla noha a opakovala se scéna z Koutů, kdy
jsme mohli sledovat našeho bezvládně ležícího gólmana a míč kutálející se do prázdné branky. Nejenže jsme
obdrželi laciný gól, navíc jsme přišli během podzimu už o třetího gólmana, ani Bednář se bohužel nestihne do
konce podzimu vrátit. Snížit se pokusil tvrdou střelou nejprve Bureš a poté z přímáku za vápnem i Okurka,
s oběma pokusy si Kopeček poradil, a tak se šlo do kabin za stavu 0:2! Schopnosti Ptaszeka v brankářských
rukavicích se po autu rozhodl vyzkoušet Kalášek, střela šajtlí mířila do šibenice, s roztočeným balonem si však
Ptaszek dokázal poradit a vyrazil ho na roh. Opět dobře hrající Cach poté pěkně vysunul po lajně Kováře, který
hledal ve vápně Boháče, toho do zakončení nepustil stoper hostí, odražený míč ještě napálil Uchytil, ale trefil
pouze bránícího hráče a byl z toho roh. I do druhého dějství jsme vstoupili velice dobře, zatlačili jsme soupeře,
který se zmohl pouze na odkopy, ale k tolik potřebné snižovací brance to bohužel nevedlo. Lekci z produktivity
jsme tak dostali v 76.minutě. U pomezní čáry dokázal vymíchat Tesař Škorpíka a do stříleného centru se
dokázal před Ptaszekem a Černým natlačit Menčík, který hlavou posunul míč do sítě potřetí, 0:3! Poslední šancí
alespoň korigovat výsledek podpořil výborný zákrok Ptaszeka, po kterém jsme šli do rychlého brejku, Uchytil
nedokázal přesně přihrát Boháčovi, balon se tak k němu odrazil zpátky, ale rána s tečí mířila nad. V utkání, kdy
jsme se dokázali vyrovnat lídrovi tabulky, jsme doplatili na slabou koncovku.
ŽELETAVA – HERÁLEC 5:4 (Slováček, Cach, Hamák, Černý)
Při absenci Boháče se vytáhl na hrot sestavy Cach a nepřipsal si hned v úvodu příliš dobrý počin. Zvládl sice
kličku stoperovi, rozvinout akci se mu však již nepodařilo a přihrávkou na kopačky soupeře rozjel smrtící brejk
Želetavy. Pěkný pas za obranu dostal Čurda, obstřelit Tichého mu nečinilo problém a ve druhé minutě to bylo
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1:0! Odpověděli jsme bleskově, rohový kop domácí odvrátili pouze ke Slováčkovi, jeho povedená rána z vápna
vymetla šibenici Partlovy svatyně, 5. minuta 1:1! Bláznivý úvod pokračoval, Simandl s míčem přeběhl celou
šířku hřiště a přihrával mezi stopery, Bureš sice přihrávku zastavil skluzem, nadvakrát se bohužel míč odrazil
k T. Vrbkovi, který vrátil domácím vedení, 7.minuta 2:1! ! Tichý si poprvé sáhnul na balon až po pěkné ráně
Simandla po přímáku ze třiceti metrů, náš gólman se pověsil do vzduchu a zabránil dalšímu inkasování. Jak je
fotbal jednoduchý předvedl namlsaný soupeř ve 12.minutě, to jsme si nepohlídali autové vhazování a propadli
na rohu vápna, tam se do balonu opřel Simandl a ani horní kout Tichého branky již neobsahoval žádné
pavučiny, 3:1! Na to zareagoval trenér přeskupením řad a Cach se zatáhl zpět na stopera. Katastrofální úvod
podtrhl Simandl v 19. minutě. Na tuto soutěž opravdu velice nadstandardní záložník nám dal dvě výstrahy,
z kterých jsme si nevzali ponaučení, a tak přidal třetí pohlavek. Vzal míč na půli hřiště a prošel s ním až do
vápna, naši hráči mu div nepřipravili přímo pod nohy červený koberec, s naprostou lehkostí a bleskurychle
prošel okolo statických panáků v modrobílém, přihrál pod sebe na volného T. Vrbku a ten patičkou zvýšil na
4:1! Od té doby jsme byli na hřišti lepším týmem a dokázali Želetavu zatlačit. Opět jsme se dokázali prosadit po
krásné střele po odraženém míči při rohovém kopu, tentokrát napálil míč Cach, 32.minuta 4:2! Ihned po
rozehrávce zahrál před vlastním pokutovým územím jeden z obránců domácích, Okurka mířil dobře, Partl se
však vyznamenal a k dalšímu snížení nedošlo. Poté na centr Hamáka nedoskočil Kovář, prostřelit bránící blok se
nepodařilo Slováčkovi a k zakončení do prázdné scházel Veselskému krok. Místo toho, abychom snížili na rozdíl
gólu, opět jsme inkasovali. Špatnou rozehrávku Tichého zachytil Báňa, pěkný pas za obranu převzal M. Vrbka,
udělal Kličku i Tichému a v 35.minutě zvýšil na 5:2! Před poločasem se ještě vyznamenali oba gólmani, nejprve
Partl vychytal Slováčka, stejně jako Tichý osamoceného Báňu. Do druhého dějství jsme vstoupili výborně,
Slováček zpracoval odkop pro Hamáka, ten vlétl do vápna a křížnou střelou snížil, 47.minuta 5:3! Želetava
mohla znovu zvýšit po pěkné akci po lajně, Černý měl co dělat, aby T. Vrbku vychýlil z ideální pozice a balon se
otřel o vnější tyč. Když si došel pro faul Kovář, poslal ostrou ránu, která navíc před Partlem skočila, Okurka,
před branku se hnalo hned několik dobíhajících hráčů, nejrychlejší byl Černý a hlavou poslal balon do sítě,
63.minuta 5:4! Želetava úplně odpadla a začala se strachovat o výsledek. Srovnáno mohlo být po pasu
Veselského na Hamáka, rychlonohý záložník postupoval sám na branku, ránu pod víko Partl vyrazil. Vytvořili
jsme si několik závarů, po jednom z nich byl na zadní tyči osamocený znovu Hamák, střelu uspěchal a branku
vůbec netrefil. V samém závěru ještě naskakoval na centr Okurky Cach, před ním však vyrazil balon Partl, a tak
jsme po divokém průběhu odjížděli bez bodů.

Starší žáci v říjnu remizovali doma s Radostínem 2:2 po brankách Mareše M. a Vašíka, vyhráli vysoko 6:1
ve Víru, když se prosadili Mareš F. a Mareš M. 5x, doma však nestačili na lídra z Radešínské Svratky/Moravce,
porážce 2:5 nezabránili ani góly Mareše M. a Ptaszekové.

Starší přípravka si zastřílela doma proti Polničce - 15:2, i Velké Losenici/Hamrům - 7:2. Venku podlehla
Svratce - 9:3, ale v závěru se jí znovu vedlo na domácí půdě proti Jimramovu – 8:6, i znovu proti Velké
Losenici/Hamrům – 9:4.
Naši nejmenší z mladší přípravky si vedli následovně: Herálec – Jívoví 1:13, Herálec – Měřín 0:18, Nová
Ves – Herálec 6:0, Herálec – Dolní Rožínka 5:2, Herálec – Rozsochy 4:16, Herálec – Křoví 2:5, Hamry/Losenice –
Herálec 6:3, Ujčov – Herálec 9:2.
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Společenská kronika
V listopadu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
5. 11. Blažena Odvárková, Herálec 304, 75 let
8. 11. Ludmila Jehličková, Herálec 340, 70 let
9. 11. Jan Gregor, Herálec 362, 80 let
11. 11. Milan Suchý, Český Herálec 24, 60 let
14. 11. Stanislav Teplý, Herálec 466, 65 let
17. 11. Drahomíra Zrzavá, Český Herálec 461, 55 let
22. 11. Ivana Filipi, Český Herálec 498, 50 let
Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Inzerce
Prodám sadu (4ks) zimních pneu. Rozměr 195/65 15“ s plech. disky (4 díry). Cena dohodou. Tel:
721624046
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