Usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 36/7-2021, konaného 28.7.2021 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti v budově bývalé České školy
Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 12
(Matěj Trávníček od 17:10 hod., Ing. B. Dostál od 17:25 hod.)
Omluveni: P. Teplý, P. Troníček, Bc. David Gregor
viz.„Prezenční listina“
1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Marketa Pospíšilová
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Petr Vrábel, Ing. Karel Štoll
1.3. 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. B. Dostál, M. Trávníček, P. Troníček,
P. Teplý, Bc. D. Gregor)
2. Schválení programu
Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 34/6-2021 ze dne 9.6.2021
a
z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 35/6-2021 ze dne 23.6.2021 a
z jednání RO 31/7 ze dne 1.7.2021
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce Herálec k 30.6.2021 (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 8/2021
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na domě č.p. 91 Herálec
5.2. Návrh na využití prostor v domě č.p. 91 Herálec na komerční prostory a byty
5.3. Schválení záměru vybudování zubní ordinace a ordinace zubní hygieny v prostoru
obřadní síně
5.4. Návrh hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování č. VP_2021_64339 – OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. , Praha
5.5. Smlouva o poskytnutí dotace č. ID FV02803.0057 – Kraj Vysočina
5.6. Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Žďársko“
5.6.1. Zápis ze schůze k založení Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“
5.6.2. Stanovy Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“
5.6.3. Smlouva o založení Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“
5.7. Smlouva o dílo na výměnu střešní krytiny na budově OÚ čp.80
5.8. Smlouva o dílo na montáž obkladů a dlažeb a montáž vnitřních parapetů na akci: ,,Půdní
vestavba v ZŠ Herálec – odborné učebny“
5.9. Žádost o odstranění nedostatků na budově obce čp. 439
5.10. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace FV02759.0050 – Kraj Vysočina
5.11. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s.
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5.12. Žádost č.j. 539/2021 o prominutí poplatku za stočné pro kalendářní rok 2021
5.13. Žádost č.j. 533/2021 o prodloužení nájemní smlouvy – MVDr. Orlovská
5.14. Žádost č.j. 537/2021 o opravu komunikace
5.15. Žádost č.j. 527/2021 o navrácení svých práv
7. Diskuse
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, M. Trávníček)
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 34/6-2021 ze dne 9.6. 2021
a z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Herálec ze dne 23.6.2021. Zastupitelé vzali na
vědomí.

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí Hospodaření obce Herálec k 30.6.2021 – daně po měsících a daně
nápočtem.
4.2. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál)
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO pověřuje starostu obce zrušením zadávacího řízení stavby „Rekonstrukce domu
č.p. 91 Herálec“. Smlouva o dílo s firmou AQUASYS s.r.o., IČ:25344447 tak nebude
podepsána. Zadavatel přistoupil ke zrušení výše uvedeného zadávacího řízení, jelikož
se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele – ekonomické důvody.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.2. ZO souhlasí s předloženým návrhem na využití prostor v domě č.p. 91 Herálec na
komerční prostory (prodejna masa, bufet) a byty.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje záměr vybudování zubní ordinace a ordinace zubní hygieny v prostoru
obřadní síně.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.4. ZO schvaluje Návrh hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování
č. VP_2021_64339 – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.,
Praha a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.5. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. ID FV02803.0057 na „Zlepšení
technických parametrů rybníku Haťák“ ve výši 188.760,--Kč s Krajem Vysočina
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje ,,Smlouvu o dílo na výměnu střešní krytiny na budově OÚ č.p.80“
s fi.Vlastimil Sadílek, Herálec 541 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
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5.8. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na montáž obkladů a dlažeb a montáž vnitřních parapetů
na akci: ,,Půdní vestavba v ZŠ Herálec – odborné učebny“ s fi. Jiří Stodola,
IČ: 34894675.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.9. 1. ZO bere na vědomí Žádost č.j. 583/2021 o odstranění nedostatků na budově obce
č.p. 439 Herálec.
5.9.2. ZO pověřuje starostu k odeslání odpovědi na základě stanoviska JUDr. Jirmana
žadatelům.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.10. ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace FV02759.0050 – Kraj
Vysočina ve věci prodloužení termínu realizace a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.11. ZO schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s., a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.12. ZO schvaluje Žádost č.j. 539/2021 Mgr. H o prominutí poplatku za stočné pro rok
2021 na základě předložených dokladů.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.13. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 533/2021 MVDr. Orlovské a řádně zveřejněného
záměru pronájmu na úřední desce od 21.6.2021 do 7.7.2021 prodloužení nájemní
smlouvy nebytových prostor v domě č.p. 221 Herálec na dobu určitou do 30.6.2022 a
pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.14. ZO bere na vědomí Žádost č.j. 537/2021 p. T, D, O a G o opravu komunikace u domů
č.p. 444, 445 a 446 Herálec.
5.15. ZO bere na vědomí Žádost č.j. 527/2021 p. P, Litoměřice o navrácení svých práv.

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 8. 9. 2021
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
Obec Herálec přijímá objednávky na palivové dřevo z obecního lesa
za cenu 575 Kč vč. DPH za 1 prostorový metr v délce 1 běžný metr,
včetně dopravy v Herálci.
Svoz odpadu
Komunální odpad - každý sudý čtvrtek
Bioodpad - každý čtvrtek

4

Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané.
Prázdniny jsou ve své polovině, léto nám ukazuje, jak dokáže být pestré. Hezké počasí střídají
letní bouřky a já jsem rád, že se při přívalových deštích ukazuje funkčnost našich leckdy
i drobných úprav na dešťové kanalizaci, které jsme s obecními pracovníky v uplynulých letech
provedli. Jsou to především úpravy vpustí, rozdělení toku dešťových a splaškových vod, aby
nebyly tolik zatěžovány přečerpávací stanice apod. Výsledkem je zlepšení jímání a odvedení
vody po prudkých srážkách. Jedno místo k řešení, které mě ještě hodně pálí, je veliká
a nebezpečná kaluž, tvořící se na rohu za Nákupním střediskem. Toto místo mělo být vyřešeno
v rámci rekultivace celého prostoru za Nákupním střediskem. Na tuto akci už jsme několikrát
podávali žádost o dotaci, ale zatím bohužel bez pozitivního výsledku. Poslední „zaručenou“
zprávou je, že máme podat žádost znovu na podzim. To také uděláme.
Jedna věc mě trápí. Jsou to podomní nabízeči služeb, kteří se i přes vydaný zákaz v naší obci
sem tam pohybují. Pokud někoho takového zaregistrujete, dejte mi prosím okamžitě vědět,
abych zakročil. Musíme chránit nejzranitelnější skupinu našich spoluobyvatel, naše seniory.
Před čtrnácti dny došlo také ke krádeži několika předmětů z Kulturního domu, kdy pracovník
firmy pokládající nové parkety větral při jejich broušení. Neznámí pobertové (podle popisu
a názoru příslušníků PČR zřejmě narkomani) využili chvíle nepozornosti a odcizili
radiopřijímač a tmely na parkety v celkové výši cca 10000kč. Píši to proto, abychom zvýšili
naši pozornost a všímali si cizích, podezřelých osob.
Na posledním zastupitelstvu obce, která jsou veřejná a zvu vás na ně, jsme kromě jiného
schválili smlouvu o dílo na výměnu střešní krytiny na budově obecního úřadu. Situace s touto
střechou je dále neúnosná, po každém dešti se musí vylévat nádoby na zachycení vody
instalované na půdě. Tato akce bude finančně podpořena Krajem Vysočina v celkové výši cca
30% z celkových nákladů.
Dále jsme na tomto zastupitelstvu zrušili výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na
budovu č.p.91, kde měly vzniknout prostory pro lékaře. Více se o důvodech zrušení výběrového
řízení a dalším vývoji kolem této budovy a prostor pro lékaře dočtete v článku pana
místostarosty M. Trávníčka, kterému touto cestou děkuji za odvedený veliký kus práce na tomto
projektu.
Zaměstnanci našeho největšího zaměstnavatele firmy Anita Moravia nastoupili na zaslouženou
dovolenou. Přeji jim i Vám všem spoustu krásných zážitků a příjemné strávení volných dnů.
Váš starosta

Slovo místostarosty
Rekonstrukce čp. 91
Vážení občané,
jak už vás informoval v jednom z předešlých vydání Zpravodaje pan starosta, obecní
zastupitelstvo se už od svého ustanovení snaží najít řešení, jak vyřešit žalostný stav objektu
č.p. 91 v centru obce, chátrající od roku 1985. Opadávající omítka a zdivo ohrožuje
kolemjdoucí a provizorně zabezpečená střešní krytina nás nenechává klidnými při každém
silnějším větru. Mimo žalostného stavu budovy čelilo místní zastupitelstvo i riziku možného
prodeje majiteli, s investičním záměrem na vybudování ubytovny pro zahraniční zaměstnance
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firem z blízkého okolí. Právě tyto hlavní důvody stály za rozhodnutím vrátit tuto nemovitost
zpět do vlastnictví obce.
Téměř každého z nás napadla možná varianta DEMOLICE, avšak tato možnost byla zavržena
ihned po fyzické prohlídce interiéru. I když exteriér budovy je otřesný, uvnitř byl odveden
obrovský kus práce, neboť budova je staticky zajištěna, vnitřní zdivo očištěno a podlahy
2. podlaží připraveny pro zalití betonem. Dle slov odborníků, kteří budovu kontrolovali, byla
pořizovací cena velice výhodná, neboť její reálná hodnota dosahuje vyšších částek. Pro obec
by bylo značně neekonomické dům v tomto stavu zakoupit a zdemolovat, neboť celkové
náklady, včetně projektové dokumentace, by vycházely na minimálně 5 mil. Kč bez DPH.
První variantou, jak budovu zachránit, byla možnost získat 70% dotaci z dotačního titulu
Regenerace Brownfieldů, kde mezi uznatelné náklady na rekonstrukci bylo možné získat
finance i na její nákup. Limitujícím faktorem však byla možnost využít jen 20 % celkové
podlahové plochy ke komerčním účelům a zbylý prostor k veřejným účelům, jako například
informační centrum či archiv. Bohužel tato žádost o dotaci byla zamítnuta z důvodu obrovského
množství žadatelů. Dotaci získali jen ti žadatelé, jejichž budovy byly v mnohem horším stavu.
Po oznámení zamítavého stanoviska jsme stáli před zásadním rozhodnutím, zda budovu č.p. 91
zakoupit, čímž bychom vyřešili problém s jejím chátráním a zabránili možnému vybudování
ubytovny v centru obce, anebo dát od investice ruce pryč. Protože již dlouhodobě řešila obec
nevyhovující prostory místního zdravotního střediska s nedostatečnou podlahovou plochou,
bránící rozvoji lékařům, včetně špatné energetická náročnosti zvyšující finanční požadavky na
provoz ordinací, zrodila se myšlenka vybudovat v přízemí budovy č.p. 91 zázemí pro lékaře.
Jednou z možností bylo také vybudovat na zelené louce, v intravilánu, nový bezbariérový
lékařský dům, jehož pořizovací náklady by vycházely levněji než celková rekonstrukce č.p. 91.
Nicméně nevyřešili bychom tím problém s chátrající budovou v centru obce a zastavěli bychom
volnou zelenou plochu v obci. Z těchto dvou důvodů se obecní zastupitelstvo rozhodlo
vybudovat zázemí pro lékaře v č.p. 91.
Rekonstrukce měla být rozdělena do 2 etap. Zrekonstruovat celý exteriér budovy a přízemí
s ordinacemi. Následně ve 2. etapě dokončit bytové jednotky. První etapa měla být financována
z obecního rozpočtu a částečně s podporou Státního fondu životního prostředí ČR s dotací
45 % na zateplení obálky budovy a výměnou zdroje tepla + 70 % na instalaci fotovoltaické
elektrárny a nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Žádost o dotaci na tyto akce byla
podána v březnu 2021 a stále se čeká na její vyhodnocení.
Necelých 14 dní po odeslání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR, byl
vyhlášen dotační titul: „Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury“ (stejný dotační
titul, ve výši 90 %, byl získán na vybudování: „Půdní vestavba ZŠ Herálec - odborné učebny“)
V objektu č.p. 91 bylo však možné získat 90% dotaci nebo maximálně 10 mil. Kč pro
vybudování bytových jednotek, kde krom bytů patřil mezi uznatelné náklady i celý obvodový
plášť, včetně střechy a vnitřní společné prostory. K podání žádosti však bylo nutné mít platné
stavební povolení a minimálně otevřené výběrové řízení na zhotovitele celé rekonstrukce.
V našem případě to však nebyl vůbec lehký úkol, neboť cca 14 dní před vyhlášením dotačního
titulu byla teprve vydána změna územního plánu č. 3, která nás opravňovala vybudovat 3 bytové
jednotky. Naštěstí díky skvělé práci projekční kanceláře pana Ing. Pelikána, pana starosty, který
se nejvíce zasloužil o vydání stavebního povolení a paní Ing. Ilony Vráblové, sepisující
a koordinující sáhodlouhou žádost o dotaci, se podařilo v poslední možný den splnit všechny
podmínky pro podání žádosti o dotaci, včetně vyhlášeného výběrového řízení na zhotovitele
stavby.
Do náročného výběrového řízení se přihlásilo celkem 9 firem, převážně z blízkého okolí, jejichž
nabídky, až na jednu z firem, se lišily jen nepatrnými rozdíly v nabízených cenách. Vzhledem
k tomu, že první 3 uchazeči byli z výběrového řízení vyloučeni, z důvodu nesplnění zadávacích
kritérií, zvítězila až 4. nabídková cena firmy AQUASYS spol. s r.o. v celkové hodnotě
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17 849 984 Kč bez DPH. Z výsledku výběrového řízení jsme měli všichni velikou radost, neboť
po zkušenostech s generálním dodavatelem rekonstrukce půdní vestavby ZŠ, jsme měli nyní
vybranou důvěryhodnou firmu s výbornými referencemi. Avšak naše zklamání přišlo ve chvíli,
kdy nám Ministerstvo financí oznámilo, že o dotaci požádalo 1 056 žadatelů, z nichž jen
70 bude úspěšných. Žádost naší obce skončila těsně pod hranicí uznaných projektů, na
87. místě.
I přes neúspěšný výsledek žádosti o dotaci plánovalo zastupitelstvo obce celou rekonstrukci
financovat z vlastních zdrojů, částečně z dotace od Státního fondu životního prostředí ČR
a zbytek s pomocí bankovní půjčky, která by nijak výrazně nezatížila obecní rozpočet, neboť
splátky půjčky by z necelé poloviny byly hrazeny z pronajatých bytů a ordinací.
Avšak poslední den, kdy uchazeči výběrového řízení mohli podat námitku proti finálnímu
výsledku, podala námitku firma, která ve výběrovém řízení nabídla mimořádně nízkou cenu
a nesplnila zadávací podmínky, kvůli údajně neoprávněnému vyloučení. Podáním této námitky,
muselo být vyhodnocení výběrového řízení pozastaveno. Samotný spor by se mohl řešit až
3 měsíce, což pro vybraného uchazeče bylo neudržitelné, neboť by nebyl schopen, při
stávajícím vývoji cen stavebního materiálu, garantovat nabízenou cenu a kapacitu svých
zaměstnanců.
Na základě výše uvedených okolností bylo zastupitelstvo obce nuceno výběrové řízení zrušit
a využití čp. 91 lehce upravit, neboť za stávající situace není možné do poloviny roku 2022
vybudovat adekvátní prostory pro lékaře. Právě z tohoto důvodu, byl dne 28. 7. 2021 na
zasedání zastupitelstva obce schválen záměr, vybudovat ordinaci ,,Zubaře“ a ,,dentální
hygieny“ v prostoru stávající obřadní síně. Ordinace ve 2. NP pak rozdělit jen mezi praktického
a dětského lékaře, kteří se aktuálně dělí o jednu ordinaci a čekárnu.
V přízemí budovy č.p. 91 vzniknou 2 komerční prostory, díky nimž pokryjí příjmy z nájmu
více 75 % nákladů na splátku půjčky. Nové výběrové řízení na rekonstrukci objektu bude
vyhlášeno na podzim roku 2021 s plánovaným zahájením prací na jaře 2022. Od tohoto
rozhodnutí si slibujeme nižší náklady na rekonstrukci, neboť v tuto dobu si stavební firmy
připravují práce pro následující rok. Zároveň pevně věříme, že se ceny stavebních materiálů
stabilizují a alespoň částečně se vrátí na přijatelnou výši.
Financování celé akce tak bude pokryto z dotace na snížení energetické náročnosti budovy
od Státního fondu životního prostředí ČR, částečně z finančních prostředků obce a zbytek
bankovní půjčkou, která bude splácena z příjmů za pronájem bytových jednotek a komerčních
prostor.
Rozhodnutí financovat rekonstrukci budovy v centru obce v tak velkém rozsahu bylo jedno
z nejtěžších, které toto zastupitelstvo za dobu svého fungování učinilo. Pevně věříme, že bylo
správné, neboť touto investicí nejen zhodnocujeme obecní majetek, vybudujeme prostory pro
podnikání, čímž rozšíříme místní obslužnost službami, poskytneme nové bytové jednotky
v centru obce, ale hlavně vrátíme do života chátrající ostudu naší obce, ohrožující své okolí.
Matěj Trávníček, místostarosta obce
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KULTURNÍ KOMISE - POZVÁNKA

PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA
V sobotu 14. 8. 2021 se od 21:00 hod. uskuteční na tréninkovém
fotbalovém hřišti další promítání letního kina. Tentokrát se můžete
těšit na příběh psí pravdy, lásky a naděje. GUMP – pes, který naučil lidi
žít.
vstupné: DOBROVOLNÉ
(Rodinný/Dobrodružný, Česko, 2021, 92 min.)

POSEZENÍ U TÁBORÁKU
Chcete si jen tak posedět, popovídat si a dát si něco dobrého? Pak přijďte
v pátek 27. 8. 2021 na tréninkové fotbalové hřiště, kde se od 19:00 hod.
do 22:00 hod. uskuteční posezení u táboráku*. Pokud hrajete na kytaru, vezměte
ji s sebou a pomozte nám navodit tu správnou atmosféru!
*Špekáčky (možno zakoupit ve stánku, děti obdrží zdarma) a další občerstvení
zajištěno. Opékací pruty s sebou.
Těšíme se na Vás!
za kulturní komisi Hana Štollová

9

Kulturní komise zve všechny příznivce divadelního umění
na muzikál
JEPTIŠKY
kde: Divadlo Na Fidlovačce, Praha
kdy: 10. 10. 2021 (neděle), začátek představení v 15:00 hod.
cena vstupenky: 500,- Kč včetně dopravy
předprodej vstupenek: Obecní úřad v Herálci
odjezd autobusu: v 10:00 hod. od nákupního střediska v Herálci
10

Velká nanuková show
Za krásného a slunečného počasí se podařilo, na 3. pokus, uspořádat zábavné odpoledne pro
celou rodinu, jehož hlavním programem byla Velká nanuková show pod taktovkou Fešáka Píny
a Fofrmena. Pro děti připravili představení plné tance, úkolů, zmrzliny a krásné tomboly, která
završila celé představení.
Poté, co se děti zapotily během tance, připravili místní hasiči obrovskou porci pěny, v níž
mnohé děti nebyly k nalezení. Děti, které nechtěly dovádět v pěně, se mohly povozit na
poníkovi.
Od 21:00 hod. byl připraven film Červený střevíček a Sedm statečných, po jehož skončení
mohli odvážlivci přenocovat ve stanu do druhého dne.
Všem rodičům a dětem děkujeme za jejich hojnou účast a těšíme se na společnou zábavu zase
příští rok.
za kulturní komisi Matěj Trávníček

Zprávy z obecní knihovny
Vážení občané, chtěla bych Vám oznámit, že knihovna bude otevřena celé prázdniny, jako vždy
ve středu od 14 do 17 hodin, kromě 4. srpna.
Můžeme se pochlubit novými webovými stránkami, odkaz na ně najdete na stránkách obce.
Zde najdete vše, co potřebujete o knihovně vědět, seznam knih, knižní novinky i zajímavé
odkazy.
Iva Tlustá - knihovnice
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Křesťanské

okénko
Podoba

Jeden misionář jel rychlým japonským vlakem a modlil se po
cestě breviář. Při jednom prudkém pohybu vlaku mu z knihy
vyklouzl obrázek Panny Marie a spadl na podlahu. Malý
chlapec, který seděl naproti misionáři, se sehnul a obrázek mu
podal. Byl zvědavý jako všechny děti, a tak si ho napřed
prohlédl.
„Kdo je ta krásná paní?“ zeptal se misionáře.
„To je…moje matka,“ odpověděl kněz po krátkém zaváhání.
Chlapec se podíval na něj a ještě jednou na obrázek.
„Moc se jí nepodobáš,“ řekl.
Misionář se usmál: „Vidíš, a přece se celý život snažím,
abych jí byl aspoň trochu podobný.“
Komu se podobáš ty?
(Bruno Ferrero – Další příběhy pro potěchu duše)

1. srpna – Panny Marie, pomocnice křesťanů,
pouť na Křižánkách – mše sv. v 11 hod.
15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
pouť ve Žďáře v bazilice – mše sv. v 9 hod.
Milada Laštovicová
FOTBAL – MUŽI
Dosavadní odehraná přátelská utkání se nám vyvedla. V prvním jsme na domácím hřišti
přivítali Havlíčkovu Borovou, která je účastníkem 1.B třídy. Trenér Cach měl k dispozici téměř
kompletní kádr, poprvé v našem dresu se představil Roman Holeš, který k nám přichází
z Bystřice. Dlouhá herní pauza byla znát, míč nás leckdy neposlouchal, jak bychom si přáli, ale
i tak jsme byli hlavně rádi, že jsme konečně mohli poměřit síly i s někým jiným, než jen mezi
sebou v rámci tréninkové jednotky. Utkání bylo vyrovnané, zlomit protivníka se nám podařilo
v poslední půlhodině, kdy H. Borové docházely síly a díky široké lavičce jsme měli navrch,
konečný výsledek byl 4:1, za nás se trefil Boháč, 2x Solnička a Holeš.
První prázdninový víkend jsme se účastnili turnaje ve Svratouchu, dalšími účastníky byl domácí
Svratouch, Kameničky a Proseč. Oproti původnímu plánu jsme v semifinále nastoupili proti
Kameničkám, které letos postoupily do B – třídy. Do zápasu jsme šli opět téměř kompletní, i
když někteří dorazili až po úvodním hvizdu. Po hrubce v obraně jsme sice rychle prohrávali
1:0, to nás ale nerozhodilo a s přibývajícími minutami bylo zřejmé, kdo bude na hřišti pánem.
Sršeli jsme nápaditými ofenzivními akcemi a stříleli branku za brankou, skóre po 90-ti minutách
bylo 10:2, úspěšnými střelci se stali Uchytil, Suchý, Zobač, Boháč 2x, Holeš, Štěrba 2x a
Hamák. V nedělním finále proti účastníku krajského přeboru z Proseče jsme nastoupili ve
znatelně oslabené sestavě, kdy několik hráčů raději léčilo šrámy z předešlého dne. I tak jsme se
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ale dokázali soupeři hrajícímu o patro výše herně vyrovnat, do šancí jsme se však dostávali
velmi těžko. Proseč dokázala využít dvě naskytnuté příležitosti a ještě v 85. minutě se zdálo, že
je o vítězi rozhodnuto. Poté si však Hamák došel pro penaltu, kterou sám proměnil a
v nastaveném čase si na roh Holeše naskočil Uchytil, který zařídil senzační vyrovnání. Duel tak
šel do penaltového rozstřelu, ve kterém byla šťastnější Proseč, když všichni exekutoři překonali
mladičkého Chmelíka v brance, o prohře rozhodl nepřesný kop Veselského. Ze Svratouchu
jsme tak odjížděli s druhým místem a trofejí pro nejlepšího hráče turnaje, kterým byl vyhlášen
Roman Holeš.
V předposledním přípravném klání jsme doma hostili Mírovku. Opět jsme nebyli kompletní,
což se ale na konečném výsledku nijak nepodepsalo. I tentokrát jsme rychle prohrávali po
brejku hostů, poté jsme však prokázali větší kvalitu než protivník a konečný výsledek byl
jednoznačný – 10:2. Mezi střelce se zapsal 5x Boháč, 3x Uchytil, Kovář a Štěrba. V tomto
utkání se na domácím hřišti na kraji obrany poprvé představil Radim Kadlec, jehož přestup do
našeho týmu se finalizuje. Generálkou na mistrovské zápasy bude utkání se Svratouchem, které
odehrajeme doma v neděli 1.8. od 17:00 hod.
V prvním kole soutěžního ročníku 2021/2022 pojedeme k těžkému utkání na horkou půdu
Rapotic, program podzimu včetně odjezdu autobusu je přílohou Zpravodaje. I letos budou
v prodeji permanentky na všechna domácí utkání, držitelům z minulé nedohrané sezony
samozřejmě zůstávají v platnosti i pro letošní ročník. Doufáme, že jako každý rok se budeme
moci těšit z hojné návštěvnosti a Vaší podpory doma i na hřišti soupeřů!
Za TJ Sokol, Lucie Peňázová

Společenská kronika
V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
1. 8. Božena Sedlářová, Český Herálec 96, 70 let
1. 8. Radim Zástěra, Český Herálec 351, 50 let
3. 8. Jana Havlíková, Český Herálec 451, 60 let
3. 8. Luděk Gregor, Český Herálec 505, 55 let
4. 8. Jitka Bezchlebová, Český Herálec 459, 60 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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