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Zprávy z úřadu
Dobrý den vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a před námi jsou opět Vánoce. Ze sdělovacích prostředků slyšíme, jak je toto
předvánoční období provoněné přípravami na svátky, dobrou náladou a pohodou, i když realita bývá někdy
opačného názoru a je mnoho profesí, kdy je konec roku ve znamení maximálního pracovního vytížení.
Nebudu se rozepisovat o jednotlivých investičních akcích. O nich jsem vás doufám dostatečně informoval
v průběhu celého roku. Co chci vyzvednout je snaha vedení obce o „zlegalizování“ provozování obecního
vodovodu a kanalizace. Vše, co v tomto směru podnikáme je dáno zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích.
Byl jsem příjemně překvapen zájmem občanů o ,,Den vody“, kde jsme uzavřeli cca 200 z celkových 340
potřebných smluv. Ke dnešnímu dni (27.11.2019) potřebujeme uzavřít ještě cca 100 zbylých smluv.
Nechceme zbytečně přistupovat k omezení dodávky vody nebo sankcionování majitelů nemovitostí, kteří
ještě nemají smlouvu uzavřenou. Proto vyzývám majitele nemovitostí napojených na obecní vodovod,
aby se do konce roku dostavili na obecní úřad k podpisu smlouvy.
Od pondělí 4. 11. 2019 dochází také k avizované výměně vodoměrů. Jsem rád, že akce probíhá bez
zásadních komplikací. Připomínám, že jsou každý týden rozesílána na jednotlivá odběrná místa oznámení
o předběžném termínu výměny, který poté telefonicky upřesňuje zástupce dodavatelské firmy DUKO s.r.o.,
paní Břeňová. S výměnou vodoměrů je bohužel spojeno občasné zakalení vody, které se děje při změnách
tlaků ve vodovodním řádu, při vypínání a znovu zapínání jednotlivých větví. Toto zakalení není v žádném
případě způsobené vniknutím cizích látek do vodovodního řádu.
Někteří z vás mají výhradu ke kvalitě vody, co se týče přechlorování. V minulých dnech došlo po dohodě
s firmou Enviro s.r.o. a na základě měření proškolenými obecními zaměstnanci ke snížení dávkování
chlornanu na nezbytně nutné množství. Prosím vás o zpětnou informaci, jestli se to na chuti vody projevilo.
Na ,,Dnu vody“ jsme prezentovali důvody, které nás donutili k navýšení ceny vodného. Doufám, že pro vás
byla prezentace srozumitelná. Pokud má někdo z vás k tomuto tématu ještě potřebu něco dovysvětlit,
zastavte se za mnou na obecním úřadě, rád se vám budu věnovat. Líbilo se mi, že se z pouhé prezentace
stala chvílemi divoká diskuse, ve které létali vzduchem i poměrně drsné argumenty.
Konec roku je také doba, kdy bilancujeme uplynulý rok, proto mi dovolte, abych tak lehce učinil i já.
První rok ve vedení naší obce pro mě znamenal obrovskou školu života se všemi pozitivními
i negativními důsledky, které k zastávání této funkce patří. Děkuji místostarostům Matěji Trávníčkovi, Ing.
Lukáši Teplému a paní Ing. Iloně Vrábelové za perfektně odvedenou obětavou práci a pomoc s vedením
obce. Dále děkuji všem ostatním zastupitelům a předsedům jednotlivých výborů a komisí, kteří se aktivně
podílí na dění v Herálci.
Vám všem přeji klidné Vánoční svátky.

Váš starosta

Novoroční výšlap
Obec Herálec, Obec Křižánky a Město Svratka pořádá společný ,,Novoroční výšlap“ 1. 1. 2020 ve 14 hodin
na Devíti skalách.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 14/11-2019, konaného 13. 11. 2019 v 17:00 hodin

Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova
bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 14
Omluveni: Pavel Teplý, viz.„Prezenční listina“
________________________________________
Program jednání:
1. Zahájení – jmenování zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
2.1. Kontrola usnesení ZO 13/10-2019 z 09. 10.
2019
2.2. Kontrola usnesení RO 11/11 2019 z 4.11.2019
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: Jiří Rychnovský
1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Kristýna
Teplá, Zdeňka Gregorová
1.4. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné
zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro10, proti 0, zdrž 0.
________________________________________
2.1. Kontrola usnesení ZO č. 13/10-2019 z 09.
10. 2019
2.2. Kontrola usnesení RO č. 11/11-2019
z 4.11.2019:

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje smlouvu o nájmu
plynárenského
zařízení
č.sml.9419002571/4000226656 mezi GasNet,
s.r.o. a obcí Herálec o pronájmu plynárenského
zařízení Familie II.
Hlasování: Pro12, proti 0, zdrž 0.
5.2. ZO schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace na podporu poskytování
sociálních služeb ve výši 17 000,-Kč s Krajem
Vysočina IČ: 70890749, zastoupeným MUDr.
Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje a Obcí
Herálec.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
5.3. ZO schvaluje dodatek č.4 Kupní smlouvy ze
dne 22.1.2007 uzavřené s Miloslavem Odvárkou
ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu,
týkající se nových sazeb za svoz separovaného
odpadu, viz. příloha č.1.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž 0.
5.4. ZO schvaluje dodatek č.15 Kupní smlouvy ze
dne 9.10.2001 uzavřené s Miloslavem Odvárkou
ODAS na zajištění odvozu směsného a biologicky
rozložitelného odpadu , týkající se nových sazeb
za svoz těchto odpadů, viz. příloha č.1
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž 0.
5.5. ZO neschvaluje, nesouhlasí s vybíráním
poplatku za pronájem tělocvičny v ZŠ od
organizací, spolků a sdružení obce. Vzniknou-li
vícenáklady
spojené
s tímto
pronájmem
tělocvičny, mohou být ze strany obce vůči ZŠ tyto
náklady kompenzovány.
Hlasování: Pro12, proti 0, zdrž 0

3. Hospodaření obce
3.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9/2019
Hlasování: Pro11, proti 0, zdrž 0.
3.2. ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za
měsíc 10/2019 ve výši 1 863,-Kč
Hlasování: Pro10, proti 0, zdrž. 1

5.6. ZO schvaluje žádost o poskytnutí
individuální dotace nevratné finanční výpomoci TJ
SOKOL HERÁLEC ve výši 280 000,- Kč na rok
2020 sloužící k zajištění provozu, pořádku
a údržby sportovišť.
Hlasování: Pro13, proti 1, zdrž 0.

4. Pozemkové záležitosti
4.1. ZO schvaluje plán společných zařízení pro
komplexní pozemkovou úpravu prováděnou v k.ú.
Český Herálec dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro12, proti 0, zdrž 0.
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5.7. ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu
JSDH Herálec na rok 2020 ve výši 1 670 000,-,
viz příloha č.2.
Hlasování: Pro13, proti 0, zdrž. 1.

5.10. ZO schvaluje cenový předpis výše vodného
na období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020, který
obsahuje cenu vody 30,-/1m3 bez DPH pro
soukromého odběratele a 50 Kč/m3 bez DPH pro
podnikatelský subjekt.
Hlasování: Pro13, proti 0, zdrž 1.

5.8. ZO schvaluje žádost o dotaci SKI TEAMU
HERÁLEC na rok 2020 ve výši 15 000,- Kč na
úpravu lyžařských tratí.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0.

5.11. ZO schvaluje nákup 2 ks měřičů rychlosti,
které budou umístěny na Kocandě. Cena jednoho
kusu je 70 tis. Kč bez DPH.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0.

5.9. ZO schvaluje žádost o příspěvek na činnost
ZO SPCCH ve výši 10 000,-Kč na rok 2020.
Hlasování: Pro14, proti 0, zdrž 0.

Další veřejné zasedání ZO Herálec bude ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 17:00 hodin
v budově bývalé České školy.
Svozy bioodpadu v zimním období:
1. svoz proběhne: 11. 1. 2020
2. svoz proběhne: 29. 2 .2020
Pravidelný svoz SKO, který se má konat 26. 12. proběhne o den déle a to
dne 27. 12. 2019. Je to jediná změna, která se Vás přes Vánoční svátky bude týkat.

Obecní knihovna Herálec upozorňuje, že 4. 12. a 11. 12. 2019 je zavřeno.
Náhradní termín bude v pátek 13. 12. 2019 od 13 do 15 hodin.
Prodej vánočních stromků – Obec Herálec bude prodávat od středy 11. 12. 2019 vánoční
stromky. Cena 1 ks je 100 Kč.
Rekonstrukce autobusových zastávek
V roce 2020 by obec Herálec ráda zažádala o státní investiční podporu na rekonstrukci stávajících
autobusových zastávek. Z celkem 5 autobusových zastávek v Herálci a na Kocandě, bude obec schopna
zažádat o podporu pouze na 2 zastávky, které leží na pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se o zastávku
u Nákupního střediska a o zastávku na 2. Kocandě.
Zastávka u firmy Domestav je nyní zaměřena, společně i s pozemky pro plánovaný chodník, který protáhne
stávající chodník končící u firmy Domestav, až na konec obce k cestě do Chaloupek. Jakmile bude
geometrický plán zpracován, budeme žádat kraj Vysočina o převedení části pozemků do vlastnictví obce
a zároveň budeme jednat s dalšími dotčenými vlastníky pozemků pod plánovaným chodníkem, o odkoupení
zaměřených pozemků.
Zastávka na Familiích bude nově vystavěna, na základě podnětu občanů, naproti konci stávajícího chodníku.
Bohužel zastávka na 1. Kocandě, jejíž vzhled je ze všech zastávek nejhorší, bude s největší
pravděpodobností zrušena a nahrazena pouze značkou, vzhledem k tomu, že se obci nepodařilo dohodnout
se s majiteli pozemku pod čekárnou na odkoupení. Bez toho, aniž by zastávka ležela na pozemku obce, není
možné žádat o investiční podporu na rekonstrukci ani o stavební povolení na novou zastávku.
Pevně věříme, že obnova zbylých autobusových zastávek se podaří uskutečnit nejpozději do konce roku
2021 a nebudeme se muset nadále za naše zastávky stydět.
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Matěj Trávníček – místostarosta obce

Odpolední sportovní hry
Od čtvrtka 5. 12. 2019 začne opět pravidelné odpolední cvičení pro děti od 4 do 10 let. Scházet se budeme
pravidelně každý čtvrtek od 17:30 do 19:00. V letošním roce plánujeme opět Noc v tělocvičně, a pokud
počasí dovolí i cvičení na lyžařských tratích.
Matěj Trávníček – místostarosta obce

Výsadba parku ve středu obce Herálec
Milí obyvatelé Herálce, možná jste si povšimli, že na louce kousek za návsí je vysazeno mnoho nových
stromů. A teď chceme vysvětlit, co se skutečně na tomto místě děje.
Na tomto místě se rodí nový parčík, který bude sloužit k zatraktivnění středu obce, k příjemným
procházkám, posezení a k zachování biodiverzity aneb biologické rozmanitosti. Zeleň je navržena tak, aby
stále něco kvetlo a později i plodilo, bylo dostatek potravy pro včely a další velmi důležité opylovače, pro
motýly i ptáky. Samozřejmě je počítáno i s několika lavičkami, případně altánkem. Budou zde vysazeny
stromy listnaté i jehličnaté, kvetoucí keře i trvalkové plochy s květinami, okrasnými trávami a bylinkami.
Některé stromy i rostliny budou označeny cedulkami s názvem, popřípadě nějakou zajímavostí, aby i školáci
zde našli nějaké informace do hodin přírodopisu.
Stále se setkáváme s dotazy, proč se sází okrasné stromy? Stromy přispívají k vylepšení klimatu v obci
hlavně v létě, kdy na zastavěných plochách se vzduch vedrem jen tetelí. Každý strom, každá zelená plocha
přispívá ke zmírnění tohoto efektu. Navíc stromy mají jiné období kvetení a přispívají k udržení hmyzu,
který je pro lidstvo nesmírně důležitý.
V roce 2019 se nám podařilo vysázet téměř 100 stromů.

Pavel Troníček

Poděkování
Děkujeme tímto Sklárně ,,Svoboda“ v Karlově, firmě ,,Vánoční ozdoby“ Horní Bradlo, stavební firmě
,,Kubíček“ Svratka a OÚ Herálec za dárky věnované členům kapely ,,Šafářanka“ při příležitosti jejich
vystoupení v DPS Herálec 29.11.2019.
Zaměstnanci DPS
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Kulturní komise pro Vás připravila:
- 6. 12. 2019 od 17.00 v KD „Mikulášská nadílka“

- 11. 12. 2019 v 18.00 hod. před ZŠ „Česko zpívá koledy“ za doprovodu Farního sboru
- 31. 12. 2019 v 18.00 hod. v parku „Silvestrovský ohňostroj“
Leden 2020:
- 3. 1. 2020 v 17.00 hod. v KD promítání filmu pro děti

Za kulturní komisi obce přejeme všem klidné a šťastné Vánoční svátky
Renáta, Matěj, Zdenča, Hanka, Lenka a Láďa
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Pozvánka na výstavu
Čípak je to duše milá,
Která mnohých okouzlila?
Kdo ten to as může být?
Snad učenec, či čaroděj?
Fantasta, neznámý badatel?
Ne!

Je to jen herálecký sběratel.
On pak andělskou perutí nesen je
k vrcholům sběratelských snů.
Vášní a edenů, kde hledá nepoznané
a sbírá dávno ztracené. I všem navzdory,
rozšiřuje tak sobě i druhým obzory.

Touto rýmovačkou Vás a Vaše přátelé zvou členové klubu Heráleckých patriotů k návštěvě výstavy zdejších
sběratelů, kde krom jiného můžete vidět kolekci betlémů, vánočních pohlednic, novoročenek, retro ozdob a
kapesních kalendářů, ale i nápojového porcelánu, talismanů, poštovních známek a filumenie, jakož
i odznaky, klubové a firemní vlaječky, numizmatiku, ale i sběratelské rarity i další unikáty.
Výstava v bývalé škole Českého Herálce se koná od 22. 12. do 30. 12. 2019.
Bude otevřena denně od 9:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00 hodin. Krom 24. 12. 2019 kdy bude otevřeno jen
v dopoledních hodinách. Vstupné dobrovolné.

K návštěvě této ojedinělé výstavy srdečně zvou pořadatelé, kteří Vám ať jste kdokoliv, přejí
radostné svátky vánoční plné pohody a splněných přání jakož i pevné zdraví, štěstí
a vzájemnou toleranci v nadcházejícím roce ojedinělého letopočtu dvou nul a dvojek.

Motto: ,,Nebuďme dvojky ani nuly, buďme jedničky.“
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Zprávy ze školy
2.12.-6.12.

Školní zájezd – Vánoční Londýn pro žáky 2. stupně

5.12.

Čertoviny – mikulášská nadílka

10.12.

Projekt ČAK: „Advokáti do škol“ (nový termín)

11.12.

Vánoční jarmark 14:00 – 17:30 hod.

12.12.

Čtyřboj Hlinsko

13.12.

Exkurze VIDA pro 4.-6.ročník

16.12.

Divadelní představení: Příběhy lišky Bystroušky – 1. stupeň
Divadelní představení: Romeo a Julie – 2. stupeň

23.12.2019 - 3.1. 2020 Vánoční prázdniny (škola začíná 6.1.2020)

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020 PŘEJÍ ŽÁCI A VŠICHNI
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY ZŠ A MŠ HERÁLEC.
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Naši rychlobruslaři
Gratulujeme žákům naší školy Barboře Slámové a Sebastianu Slámovi k prvním místům
na Mistrovství České republiky v rychlobruslení.

Poděkování
Děkujeme MOTOCLUBU HERÁLEC za dar, který věnovali škole a školce.
Peníze budou použity na nákup pomůcek pro žáky naší školy a školky.

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
Vítr přišel s listopadem,
všechno listí padá na zem.
Milé děti, těšte se,
vítr zimu přinese.
Uzavřeli jsme téma les, zazimovali jsme zvířátka, zanesli jim dobroty do krmelců a vrátili jsme se domů, do bezpečí
tepla domova a začali jsme očekávat příchod zimy. A kdo vlastně s námi doma bydlí? Kde pracují maminka
s tatínkem a čím tam jezdí, když my jsme zrovna ve školce? To byly hlavní témata pro listopad.
Jenomže Vánoce se rychle blíží, nemůžeme se dočkat Ježíška, těšíme se na dárečky a tak nás přišel rozveselit svatý
Martin. Ne osobně, ale ve svých příbězích a pranostikách. Jeho svátek jsme oslavili vyráběním koníčka Bělouška, užili
si díky našim skvělým maminkám hojnou svatomartinskou hostinu, při které jsme se dozvěděli, jaké se dříve v tento
den připravovaly pokrmy. Poslechli jsme si legendu o jeho životě, věštili jsme s dětmi podle aktuálního počasí, jaká
bude letošní zima, a hádali jsme význam různých pranostik. Po krátké pohádce jsme si na závěr zazpívali písničku
o svatém Martinovi.
Ale přeci Martin přijel na bílém koni, i když s denním zpožděním! A tak jsme si ve školce užili i trochu sněhu!
Za dětmi z modré třídy se ke konci měsíce stavila paní záchranářka z projektu „Když Alenka stůně“ a naučila nás na
našich plyšácích pár základů první pomoci. A že to bylo príma!
Kromě toho jsme si šli taky párkrát zacvičit do tělocvičny, hojně jsme vyráběli, zpívali, tancovali,.. prostě jsme dělali
to, co děláme nejraději.
Co nás čeká v prosinci :

Témata:
Když přichází Mikuláš
Těšíme se na Ježíška
Akce:
5.12. Čertovské dovádění
19.12. „NÁŠ DEN“
Po 23.12.- pá 3.1. Vánoční prázdniny
Marie Teplá
učitelka MŠ
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Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří
V sobotu 16. 11. 2019 proběhl u příležitosti 5. výročí otevření firemní prodejny Den otevřených dveří ve
výrobním závodu firmy Anita Moravia. Návštěvníci si mohli prohlédnout nejenom výrobní haly, skladové
prostory, střihárnu, balírnu, ale i ostatní části areálu. Počet návštěvníků nás velmi mile překvapil, podívat se
přišli nejenom rodinní příslušníci a blízcí našich zaměstnanců, ale také místní občané a ostatní široká
veřejnost - mnohdy i ze vzdálenějších míst Vysočiny. Prohlídku zpestřily ukázky různých šicích operací,
naše švadlenky se i v tento den posadily ke svým strojům a předvedly přítomným, jak náročná je práce
v textilním průmyslu. Na závěr prohlídky bylo pro všechny návštěvníky přichystáno malé pohoštění v naší
závodní jídelně, nechyběly vyhlášené svatební koláčky paní Boženky, ovoce ani dobrá kávička. Nezahálelo
se ale ani v naší firemní prodejně, ženám bylo po celý den poskytováno odborné poradenství při výběru
správného prádla a plavek a navíc si jako poděkování za návštěvu odnesly slevu na veškerý zakoupený
sortiment.
Hana Štollová, obchodní oddělení

Křesťanské okénko
Drobné projevy laskavosti nás nic nestojí
Často jsme tak pohlceni starostmi, že si nevšimneme lidí
kolem nás.
Často jsme vlastními starostmi pohlceni natolik, že si ani
nevšimneme potřeb lidí kolem nás. Jakmile si jich všimneme, je
třeba ještě udělat obrovský krok a zareagovat na ně.
Rozhodneme-li se druhým pomoci, znamená to, že budeme
muset obětovat jednu ze dvou věcí, které jsou pro nás
nejcennější – peníze nebo čas. A možná budeme muset
obětovat obojí.
Drobné projevy laskavosti v každodenním životě nás nic nestojí.
Někdy se domníváme, že máme příliš málo obojího, jak času tak peněz, a proto druhým nemůžeme
pomoci. Nejednou pak uvažujeme takto: Kdybych si to mohl dovolit, něco bych s tím udělal. Jelikož si to
dovolit nemohu, přispěji alespoň na charitu. Ano, přispět na charitu je rovněž projevem laskavosti a někdy
je to to nejlepší, co můžeme udělat. Ale pokud jde o osobní projevy drobné laskavosti v každodenním
životě, která nás vlastně nic moc nestojí, má většina z nás ještě prostor pro osobní růst.
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Jak málo stačí!
Před více než dvěma tisíci lety (tedy o více než dva tisíce let dříve, než přišly mobilní telefony, počítače
atd.) varoval řecký filozof Sokrates: „Střezte se prázdnoty uspěchaného života.“ Možná se domníváme, že
nemáme čas poděkovat recepční nebo upozornit pracovníka v kině, že někdo na parkovišti omylem nechal
svítit světla. Jak málo stačí! Někdy stačí jen milé slovo, které řekneme, anebo naopak slovo, které z úst
vůbec nevypustíme. Možná jsme ale tak zaměstnáni dalším bodem svého nabitého programu, že ani
nepřemýšlíme o tom, zda být laskavý či ne. Každý z nás totiž může drobně a účinně přispívat ke
krásnějšímu a pokojnějšímu soužití ve svém okolí.
Se svolením zpracováno podle knihy:
Gary Chapman - Láska jako životní styl,
kterou vydal Návrat domů.

1. prosince – 1. neděle adventní – při mši svaté v 11 hod žehnání adventních věnců a věnečků
9. prosince – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
15. prosince – 3. neděle adventní – „růžová“
21. prosince (sobota) – předvánoční svatá zpověď – 13 – 15 hod
24. prosince – Štědrý den – poslední Roráty v 8 hod
- „půlnoční“ mše ve filiálním kostele na Křižánkách ve 24 hod
25. prosince – Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční – mše svatá v 11 hod
- tradiční „Vánoční zpívání“ v 17 hod v heráleckém kostele
26. prosince – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – mše sv. v 11 hod
29. prosince – Svátek Svaté rodiny – mše sv. v 11 hod
31. prosince – poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce
– mše sv. v 8 hod
1. ledna 2019 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok – mše sv. v 11 hod

Tříkrálová sbírka v Herálci a na Kocandě
Po domluvě s Oblastní Charitou Žďár nad Sázavou se opět uskuteční „mezi svátky“,
t. j. 27. – 30. prosince 2019. Předem děkujeme za otevření dveří i srdcí na pomoc těm, kdo to
potřebují. Uvítáme mezi sebou dobrovolníky z řad dětí i dospělých☺. Zájemci se mohou hlásit
u koordinátory herálecké sbírky Marie Teplé, případně Milady Laštovicové nebo v kostele.

Srdečně vás zveme na
Slavnost světla ke cti svaté Lucie.

Program se uskuteční v areálu poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
v pátek 13. prosince 2019 od 18:30 hod.
V rámci programu proběhne:
- vystoupení trumpetistů ze ZUŠ Františka Drdly ve Žďáru n/S
- průvod se svíčkami v ambitech
- Adventní koncert:
Barbora Mičková - soprán
Michaela Štefáčková - mezzosoprán
Hana Loubková - klavír

Všichni jste srdečně zváni.
P. Vladimír Záleský

(čerpáno z: www.hvezdickazr.cz, www.vira.cz, www.zdarskefarnosti.cz)
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Čtení na pokračování….. ,,Život kluka z hájenky“

15

Pokračování příště…..

16

Zprávy z hasičské zbrojnice
Výroční valná hromada 2020
Vážené sestry, vážení bratři, herálečtí hasiči,
rádi bychom Vás pozvali na Výroční Valnou Hromadu, která se uskuteční v sobotu 07.12.2019
od 16 hodin v Kulturním domě Herálec. Letos se uskuteční také volby do výboru našeho sboru, prosíme
tedy o Vaši účast.
Děkujeme, výbor SDH

SPORT
V závěrečných podzimních duelech jsme bodovali doma, ale naprosto vybouchli v Měříně, kde byl náš
výkon opravdu trapný! Přezimujeme tak na předposlední příčce tabulky a na jaře nás čekají záchranářské
práce. Jsme si vědomi nepovedeného podzimu a během zimní přestávky uděláme vše pro to, abychom se co
nejlépe připravili na odvety a udrželi A-třídní příslušnost. V minulých sezonách se nám vydařil podzim
a klopýtali jsme na jaře, proč to teď neobrátit?!
Děkujeme všem fanouškům za podporu, dokázali jsme na podzim, že s Vaší podporou v zádech jsme
schopní soupeře zmáčknout, i když se zrovna nedaří a doufáme, že se o Vás budeme moci opřít i na jaře!
Zvláště pak děkujeme za věrnost těm, kteří s námi jezdí i na venkovní zápasy, kde jsme jim však nejspíš
připravili několik bezesných nocí…
Dále děkujeme obci Herálec za finanční podporu, stejně jako Jiřímu Stodolovi a Davidu Urbánkovi! A Vám
všem přejeme klidné a pohodové Vánoce a úspěšný vstup do roku 2020!
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HERÁLEC – MORAVEC 3:1 (Kovář, Uchytil, Ptaszek)
V úvodu zápasu o dno tabulky jsme se nechali zaskočit hned ve 2. minutě. To šel do hlavičkového souboje
Cach, když před výskokem podklouzl, nedokázal svést rovný hlavičkový souboj s vytáhlým Svobodou,
který sklepl balon na úplně volného Kachlíka, ten postupoval od půli hřiště až do vápna a křížná rána
zapadla přesně k tyči, 0:1! A Moravec měl vzápětí šanci k navýšení skóre, když se se štěstím dostal balon
opět ke Kachlíkovi, tentokrát skvěle zasáhl Tichý. To pro nás již bylo dostatečné memento a začali jsme
obléhat Pokorného svatyni. Moravec jsme zatlačili do hlubokého obranného bloku a soupeř se osvobozoval
pouze pomocí odkopů k našim stoperům. V 10.minutě jsme dostali hostující zadáky pod tlak při rozehrávce,
jeden z nich namazal přímo na střed Kovářovi, který si balon potáhl a když nevěděl, co s ním, tak vypálil.
Střela před Pokorným mírně skočila, i tak se ale musí gólman červenat ještě dnes, protože k údivu všech ne
příliš razantní projektil skončil v síti, 1:1! I když jsme měli herní převahu, gólovky zahazovali hosté, tak
jako když dostal pěkný pas za obranu M. Kachlík, zasekl dobíhajícímu Cachovi, ale na výborně chytajícího
Tichého nevyzrál ani tentokrát. To byla na poslední dobu poslední návštěva našeho vápna a hra se přesunula
výhradně před Pokorného. Po dlouhém obehrávání vápna, kdy jsme se sice snažili dostat do zakončení, ale
naráželi jsme na zahuštěnou obranu nebo nepřesnou finální fázi, přišla gólová lahůdka ve 34.minutě. Cach
odčinil úvodní zaváhání a přes půl hřiště narýsoval přesnou kolmici na rozběhnutého Uchytila, který neměl
problém dopravit míč do sítě, 2:1! Drželi jsme hru na zemi a vytvářeli si další příležitosti, Cach po šikovném
průniku branku těsně minul, Okurkovu pěknou ránu vytěsnil Pokorný, stejně jako pokus aktivního Kováře.
Že jsme z herní převahy nevytěžili další branku nás mohlo pořádně zamrzet krátce před poločasem. Pro faul
si došel na půli hřiště Černý M., centr do vápna vracel před bránu Toufar, míč propadl na zadní tyč na zcela
osamoceného M. Kachlíka, kterému sebral gól fantastickým zákrokem na poslední chvíli Tichý. Druhá půle
toho příliš záživného nenabídla, soustředili jsme se hlavně na pečlivou defenzivu na úkor fotbalovosti. Na
hřišti se začalo něco dít, až když klání mířilo k 70.minutě. Nejprve po faulu na Hamáka našel pěkným
centrem na zadní tyči Okurka Bureše, obránce nedokázal procpat balon mezi tyčkou a Pokorným. Moravec
si snížil šance na bodový zisk díky Toufarovi, který si nedal pozor a vyfasoval za řeči druhou žlutou kartu,
po které následoval jeho odchod do sprch. Moravec se stěhoval před naší branku výhradně po faulech na
polovině hřiště, volné přímé kopy však rozehrával soupeř nepřesně a mnohdy trefil našeho prvního hráče.
Tak jako když si počkal na rozehrávku Veselský a ihned vyslal Hamáka, šli jsme do přečíslení 5 na 2. Krajní
záložník ho bohužel vyřešil špatně, když potáhl balon k vápnu a pak přihrávkou našel pouze vracejícího se J.
Kachlíka. Definitivního potvrzení tří bodů jsme se dočkali v 89. minutě. Burešův odkop od brány prodloužil
šikovně Hamák, Smolík jako poslední hráč hostí trestuhodně promáchl a zkušený Ptaszek ukázal
následovníkům, jak se mají tváří v tvář gólmanovi chovat, když šanci s naprostým přehledem přetavil ve
třetí gól, 3:1!
MĚŘÍN – HERÁLEC 9:0
První gólovka byla předzvěstí celého utkání. Po rohovém kopu jsme ztratili míč a domácí šli do rychlého
brejku. Bublán se chytře vyhnul ofsajdu a předložil před opuštěnou bránu balon Koženému, jeho zakončení
výborným skluzem nepustil za čáru Cach. O chvíli později se ale skóre měnilo, Polanskému jsme dali ve
vápně až příliš prostoru, po autovém vhazování napřáhl a ranou pod víko poslal Měřín do vedení 1:0! Měli
jsme sice míč častěji v držení, ale před vápnem soupeře jsme si počínali katastrofálně a svými chybami je
posílali do smrtících protiútoků. Tak jako když jsme nezískali odražený balon po rohovém kopu, Polanský
patičkou vyřadil ze hry Černého a druhým dotykem vyslal obloučkem rychlonohého Berana, který zvýšil na
2:0! Od začátku byla vidět velká fotbalová kvalita Polanského, na hřišti si dělal, co chtěl, stejně jako když
podržel míč a přesnou přihrávkou vybídl k úprku spoluhráče, který ještě oslovil osamoceného Berana ke
střele do prázdné branky, 3:0! Po tragickém úvodu jsme se mohli nadechnout po propadnutí domácí obrany,
Hamákem napálený odražený balon však zamířil mimo bránu. Hladíka nezaměstnala ani slabá střela
Uchytila, následně se Kovář po kombinaci do zakončení neprotlačil. Naopak Měřín si udělal z návštěvy
našeho vápna gólovou tradici. Dlouhou přihrávku doběhl Kožený, pohrál si s Burešem a našel úplně
osamoceného Berana, jenž přidal další zásah, 4:0! Nejtragičtější první půle za podzim byla završena
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v samém závěru. V momentu, kdy jsme šli všichni dopředu, nalil míč přímo na domácí kopačky Bříza
a i tentokrát jsme se mohli přesvědčit o rychlosti Polanského a přesnosti zakončování Berana, 5:0! Druhé
dějství začalo stejně katastrofálně, jako to první skončilo. Mezi Veselským a Burešem se zkoušel protáhnout
Beran, nezaviněný pád byl posouzen jako penaltový, nad čímž kroutili hlavou zřejmě i domácí. Nic to však
nezměnilo na tom, že Polanský si počínal z penaltového puntíku suverénně a zvýšil na 6:0! Pokud to vypadá
na selhání obrany, tak problém byl především ve středové řadě, kdy jsme na velké hrací ploše vyklízeli
pozice a záložníci se uprostřed hřiště vůbec nedoplňovali. Nebylo tak divu, že po našich laciných ztrátách
soupeř nekazil, když měl moře času, stejně jako po vysunutí Polanského a jeho dalším přesném zakončení,
7:0! To stejné se opakovalo po vypuštění návratu, kdy měl Kuřátko na půli hřiště dostatek času počkat na
náběh pravého obránce Kafky, jenž bez povšimnutí přeběhl téměř celé hřiště a naservíroval další tutovku pro
Urbánka, kterého nechali zakončovat hned tři naši hráči, 8:0! Konečnou podobu skóre dali domácí po jeslích
Matouška Cachovi a propálení Tichého neomylným Polanským, 9:0! V Měříně jsme předvedli totální krach,
který lze bohužel označit jako historický, degradovali jsme zlepšené výkony z druhé půle podzimu
a fanouškům připravili řádný bolehlav…
HERÁLEC – DUKOVANY 2:2 (Hamák, Uchytil)
V úvodní dvacetiminutovce se toho příliš na hřišti neudálo. Probíhala klasická oťukávaná, o ohrožení branky
se obě mužstva připravovala nepřesnostmi v útočné fázi. První větší vzruch na hřišti přinesla 25.minuta.
Jašek dlouhým pasem hledal rozběhnutého Černého, kterému však rychlostně stačil Uchytil. Ven z branky
šel Tichý a u míče byl o poznání dříve než Černý, který nepochopitelně šel do souboje nohami napřed a do
Tichého nevybíravě zajel. Otřesený gólman musel střídat a šanci ukázat se v rukavicích dostal opět Ptaszek.
Když jsme se srovnali a vrátili se ke hře, vybojoval míč Veselský, po jeho přihrávce technickým obstřelem
mířil těsně nad Boháč. Po kombinaci Suchého s Veselským posílal druhý jmenovaný ostrý centr před bránu,
před dobíhajícími Kovářem a Boháčem ukryl míč do rukavic Křišťál. Obrovskou příležitost měli hosté po
špatně rozehraném přímém kopu Bednáře, když najednou běželi hned tři protihráči na osamoceného Cacha.
Zkušený stoper to naštěstí zvládl skvěle pozičně a přihrávku před bránu pokryl. Stoper se ukázal i na druhé
straně, po faulu na Hamáka málem dokonale zaskočil Křišťála, když se jeho oblouček z trestného kopu od
postranní čáry snesl na břevno. A když na zdánlivě ztracený balon, který vybojoval Uchytil nedoskočili
Kovář s Břízou, šlo se do kabin za nerozhodného stavu. Do druhého dějství lépe vstoupili hosté, sami jsme
se však dostávali pod tlak zbytečnými ztrátami, k ohrožení Ptaszeka díky včasným obranným zákrokům
nedošlo. Ze sevření jsme se vymanili po pasu Okurky a centru Hamáka, míč vypadl Křišťálovi z rukavic
přímo ke kopačkám Boháče, který ale nestihl seřídit mířidla na vhodnou polohu a přestřelil. Dukovany se
dostaly ke slovu při několika autových vhazováních, kdy se nám nepodařilo odkopnout balon, nejblíže
k ohrožení brány byl Blatný, který kostrbatě přecházel přes Cacha, ale přihrávku před bránu odklidil
Okurka. I na to se nám podařilo odpovědět, a to když Boháč podržel míč na půli a počkal na rozběhnutého
Hamáka, přihrávku do kapsy stíhal rozběhnutý Veselský, zvolil střelu z první, která mu však nesedla
a osamocen před Křišťálem mířil nad. Tím se naše ofenziva rozproudila, využívat jsme začali především
Hamáka, který dělal zadákům hostí velké problémy. Gólově se urodilo po vymíchání protihráčů Boháčem,
který si povodil hned tři hráče v bílém a vyslal Suchého, ideálně načasovanou přihrávku doběhl rychlonohý
Hamák a špičkou poslal balon za vyběhnuvšího Křišťála, 1:0! Dukovany mohly odpovědět ihned, to se za
obranu dostal Koníř, proti Ptaszekovi ale neměl šanci. Bohužel vyrovnání přišlo o chvíli později, po
kostrbatém postupu vpřed nedokázal Uchytil zastavit Jaška, pas za zadáky opět stíhal Koníř, který hledal
Prokeše, před nímž zasáhl do té doby bezchybný Cach. Bohužel pro nás nasměroval odkop do vlastní branky
a srovnal skóre, 1:1! Zareagovali jsme téměř ihned, po závaru před brankou dokázal propasírovat proti noze
mičudu Uchytilovi Suchý, kapitán placírkou trefil odkrytý prostor na milimetr přesně a od tyčky rozvlnil síť,
2:1! I na to bohužel našel soupeř odpověď. Po žlutém faulu Kováře se snesl Jaškův centr do vápna, po
souboji zůstal ležet Černý a odklidit míč do bezpečí se nám nepodařilo, pramenila z toho střela Pislcajta,
kterou neudržel v náručí jinak spolehlivý Ptaszek a Koníř dopravil kulatý nesmysl do sítě, 2:2! Rozhodnout
jsme mohli po dobré práci Suchého a přihrávce Boháče, kdy sám před Křišťálem byl Okurka, obstřelem
rozezvučel tyč. Ještě jednu šanci měl v závěru Černý po rohovém kopu Boháče, osamocen na zadní tyči
nedokázal trefit centr přesně a Křišťál neměl problém zasáhnout. Před závěrečným hvizdem ještě vyfasoval
druhou žlutou kartu Kovář, který si tak prodlouží zimní přestávku a vynechá první jarní kolo.
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Společenská kronika
V prosinci oslaví své životní jubileum tito naši
spoluobčané:
2.12. Bohuslav Major, Český Herálec 68, 92 let
4.12. Petr Němec, Český Herálec 572, 50 let
8.12. Hana Kubíková, Herálec 448, 60 let
12.12. Vít Maštalířský, Herálec 310, 50 let
12.12. Petr Vrábel, Kocanda 320, 50 let
13.12. Olga Vodvárková, Český Herálec 473, 55 let
18.12. Růžena Řádková, Herálec 261, 60 let
21.12. Eva Vodičková, Herálec 214, 50 let
22.12. František Hamák, Herálec 287, 81 let
26.12. Miroslav Fiala, Herálec 301, 86 let
Blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Inzerce
Restaurace U Mostu přijímá objednávky
na vánoční kapry. Prodej bude 22. 12. 2019
v 10 hodin. Tel. 739 174 128
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