Usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 38/10-2021, konaného 13.10.2021 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: 13 (Pavel Troníček od 17: 06 hod., Ing. Lukáš Teplý od 17:19 hod.,
Ing. B. Dostál od 17:30 hod.), omluveni: Ing. Karel Štoll a Zdeňka Gregorová.
viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Bc. Marketa Pospíšilová
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Kristýna Teplá, Pavel Teplý
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: P. Troníček, Ing. B. Dostál, Ing. L. Teplý)

2. Schválení programu
Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 37/9-2021 ze dne 8.9.2021 a z jednání Rady
obce Herálec č. 33/9-2021 ze dne 15.9.2021 a č. 34/9 ze dne 29.9.2021.
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce Herálec k 30.9.2021 (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 11/2021
4.3. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Herálec na období 2022-2027
4.4. Účet 042 – nedokončené investice
4.5. Cenový předpis o stanovení ceny vodného od 1.12.2021 do 30.11.2022 a Cenový předpis
o stanovení ceny stočného od 1.1.2022 do 31.12.2022
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny- program „Jednorázové akce
2020“
5.2. Žádost o poskytnutí materiálu na zhotovení kluziště
5.3. Žádost o příspěvek na provoz Domova seniorů Drachtinka pro rok 2021
5.4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku se dnem účinnosti od 1.1.2007
5.5. Veřejnoprávní smlouva – Obec Křižánky
5.6. Kupní smlouva byt 5/439 Herálec
5.7. Kupní smlouva byt 6/439 Herálec
5.8. Kupní smlouva byt 7/439 Herálec
5.9. Kupní smlouva byt 8/439 Herálec
5.10. Žádost o příspěvek na pořádání lesního běhu
5.11. Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Herálec
5.12. Žádost o odstranění nedostatků v č.p. 439
5.12.1. Kompenzace spotřeby vody za proplachování a čištění odpadů
5.13. Zplnomocnění obce Herálec na XVII.sněm SMO
5.14. Smlouva o výkonu odborné praxe
5.15. Smlouva o dílo ,,Vestavba zubní ordinace do objektu obecního úřadu“
5.16. Smlouva o dílo ,,Úprava přízemí č.p. 91“

5.17. Podněty rodičů žáků ZŠ a MŠ Herálec
5.18. Nájemní smlouva Zdražilovi
6. Informace starosty
6.1. O proběhlém jednání se zástupci vodovodního družstva „Chaloupky“
6.2. Informace starosty - Smlouvy o dodávkách el. energie Vemex
6.3. Stížnost na čp. 501
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: P. Troníček, Ing. B. Dostál, Ing. L. Teplý)

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí Hospodaření obce Herálec k 30.9.2021 – daně po měsících a daně
nápočtem.
4.2. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2021 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. L. Teplý)
4.3. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Herálec na období 2022 - 2027.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. L. Teplý
4.4. ZO bere na vědomí a pověřuje Komisi pro rozvoj obce, vypracováním plánu
o realizovatelnosti jednotlivých investičních akcí, vedených na účtu 042 a případné
zařazení do majetku, nebo vyřazením jako zmařená investice. (hřbitovní parkoviště,
komunikace na p.č.84/17 v kú. Herálec na Moravě, rekonstrukce knihovny, vodovod
Herálec)
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál)
4.5. ZO schvaluje Cenový předpis o stanovení ceny vodného od 1.12.2021 do 30.11.2022
a Cenový předpis o stanovení ceny stočného od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny – program
,,Jednorázové akce 2020“
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál)
5.2. ZO souhlasí s poskytnutím materiálu na zhotovení zimního kluziště na tréninkovém
hřišti o rozměrech 50x50 m dle žádosti.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje Žádost o příspěvek na provoz Domova seniorů Drachtinka pro rok 2021.
Výše příspěvku bude 13.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.4. ZO schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku (nájemci 13 účastníků,
zástupce Jiří Gregor, Herálec 362) od 1.1.2022. Cena nájemného je 1300 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

5.5. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu – poskytnutí dotace s obcí Křižánky,
za poskytování terénní pečovatelské služby za rok 2021 ve výši 30.000 Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.6. ZO bere na vědomí Kupní smlouvu byt 5/439 Herálec a její úpravy.
5.7. ZO bere na vědomí Kupní smlouvu byt 6/439 Herálec a její úpravy.
5.8. ZO bere na vědomí Kupní smlouvu byt 7/439 Herálec a její úpravy.
5.9. ZO s bere na vědomí Kupní smlouvu byt 8/439 Herálec a její úpravy.
5.10. ZO schvaluje příspěvek na pořádání lesního běhu ve výši 2.000 Kč. Žadatelé Ski Team
Herálec a TJ Sokol Herálec.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: P. Troníček)
5.11. ZO bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Herálec
č.26/2021 konaného dne 14.9.2021. Všechny překlepy byly řádně opraveny.
5.12. ZO bere na vědomí Žádost o odstranění nedostatků na budově č.p. 439
5.12.1. ZO schvaluje kompenzaci spotřeby vody pro p. JV a LO z čp. 439 ve výši 20%
spotřeby vody dle žádosti a provedeného výpočtu z evidence karet vody na dobu
neurčitou.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdrž: 6, Usnesení nebylo schváleno.
5.13. ZO bere na vědomí pozvánku na XVII. Sněm Svazu měst a obcí České republiky v Hradci
Královém 21. a 22. 10. 2021.

5.14. ZO schvaluje smlouvu o výkonu odborné praxe s fi. SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní
Rožínka, IČ:01470906
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.15. ZO schvaluje Smlouvu o dílo ,,Vestavba zubní ordinace do objektu obecního úřadu“
s fi. Ing. Milan Pelikán, Žďár nad Sázavou, IČ: 18117422 za cenu 169400 Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.16. ZO schvaluje Smlouvu o dílo ,,Úprava přízemí č.p. 91“ s fi. Ing. Milan Pelikán, Žďár
nad Sázavou, IČ: 18117422 za cenu 86727 Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.17. ZO bere na vědomí ,,Podněty rodičů žáků ZŠ a MŠ Herálec“
5.18. ZO schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemku 98/1, 1048/7, 1049 v kú. Herálec na
Moravě. Pronájem pozemků bude na 5 let s výpovědní dobou 6 měsíců od 15.10.202114.10.2026. Nájemné 1000 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

6. Diskuse
6.1. Starosta informoval zastupitele o proběhlém jednání se zástupci Vodovodního družstva
,,Chaloupky“. ZO pověřuje starostu dalším jednáním s Vodovodním družstvem.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

6.2. ZO bere na vědomí uzavření smluv o dodávkách el. energie s fi. Vemex.
6.3. ZO bere na vědomí stížnost manželů Š na č.p.501.

Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané,
další měsíc je za námi a člověk jenom žasne, jak rychle čas letí, vždyť před chvílí jsme řezali
proutky na pomlázku a teď už pomalu hledíme vstříc vánocům.
Děkuji heráleckým hasičům za provozování výčepu v kulturním domě. Od jara, přes celé léto, až
do dnešních dní bylo kam zajít na pivko a posedět se sousedy. Nebylo to určitě úplně jednoduché,
o to více se toho vážím. Díky.
Od druhého listopadu by se měl výčep přestěhovat do obecních prostor bývalé Valenovy hospody
(Špačkův dům chcete-li) a na jeho provozování by se měli po měsíci střídat hasiči se sokoly. O
tomto záměru píši podmiňovacím způsobem, to proto, že všichni sledujeme s napětím, jak se bude
dále vyvíjet situace kolem Covidu, aby nám nařízená opatření tento záměr nezhatila.
Nikdo z nás si na začátku boje s covidem nemyslel, jak bude dlouhý a úporný. Před rokem jsme
čekali na vakcinaci s velikým zájmem. Nerozumím odmítačům očkování, je to jejich volba, ale
dostávají celou společnost do dalších zbytečných problémů, jejichž následky budou
pravděpodobně přímo úměrné délce jejich zamítavého postoje. Nechte se prosím očkovat, všude
se dozvídáme a vidíme to i v zahraničí, že je to správná cesta, jak se z této spirály dostat.
V listopadu nás čekají dva významné svátky. Den vzniku Československa a Den boje studentů za
svobodu a demokracii. V prvním případě vzpomeňme na ty, kteří padli ve světových válkách
s přáním, aby se už nikdy takové konflikty neudály. V druhém poděkujme těm, kteří se se
zasloužili o tak dramatický přelom v historii našeho státu, jakým Sametová revoluce bezesporu
byla.
Na půdní vestavbě základní školy jdeme do finále. Problém máme „pouze“ s dodavateli vnitřních
protipožárních dveří a tabule, ale doufám, že vše stihnou dodat do termínu kolaudace, která bude
koncem listopadu. Provádí se ostatní dokončovací práce. Ve čtvrtek 4.11. bude dotčenými orgány
uskutečněna prohlídka vestavby za účelem povolení zkušebního provozu, aby mohla být před
kolaudací provedena měření dozvuku a osvětlení nových učeben.
Určitě jste si všimli, že nás zlobí obecní rozhlas. Jeho technický stav je dále neúnosný a proto
uvažujeme o modernizaci. V průběhu října jsem oslovil několik dodavatelských firem, aby
zpracovaly technickoekonomické řešení nového rozhlasu. Uvidíme, co nám nabídnou, výsledkem
by mělo být nové zařízení, které nebude mít poruchy, bude uživatelsky přívětivější s možností
automatického spuštění hlášení i na několik dní dopředu včetně víkendů a napojením na jednotný
systém veřejné výstrahy pro případ přírodních katastrof, záplav, požárů apod.
V říjnu se po delší odmlce ozval obecní vodovod, kdy jsme řešili prasklé potrubí pod vantroky.
Děkuji za upozornění obyvatel, kdy jsem byl informován o pravděpodobném úniku vody. Apeluji
na všechny z vás, abyste byli ve svém okolí vnímaví a hlásili i malá podezření na úniky vody.
Tuto opravu a odpojení nefunkční staré větve obecního vodovodu, která byla zbytečně a
nebezpečně pod tlakem, provedli zaměstnanci obce.
Do konce tohoto roku jsem chtěl zrealizovat modernizaci armaturní šachty u panelky, ale
vzhledem k vytíženosti realizačních firem se to povede dle počasí až po novém roce, nebo
v předjaří. V šachtě dojde k výměně všech šoupat za nová, bude instalováno zařízení na centrální
chlorování vody, centrální vodoměr a dálkové komunikační zařízení. Modernizace je velice
důležitá a potřebná, protože v této šachtě se stéká voda z vodojemu a ze studny v Otroku. Tím, že
máme nyní chlorovací zařízení instalované ve vodojemu, nelze obsah chloru ve vodě nastavit
zcela přesně tak, aby se zabránilo jeho kolísání, protože přítok s Otroka není stabilní.
Pracovníci obce téměř dokončili zatrubnění vodního toku na Familiích II. , včetně zabezpečení
příjezdu ke čtyřem parcelám, zrealizovali přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a

vody pro tři nové soukromé parcely tamtéž. Zbývá dokončit pouze výústní objekt a revizní šachtu,
což doděláme v listopadu.
Dále dokončujeme kamennou regulaci u moravského hřiště, pustili jsme se do zpevnění prostoru
pro parkování u kostela a do terénních úprav prostoru pod vysokým napětím na Familiích II. Dále
po obci probíhá podzimní úklid, připravujeme techniku na zimní údržbu a v obecním lese neustále
probíhají práce na likvidaci kůrovce. Rozvážíme palivové dřevo. Chci upozornit, že množství
palivového dřeva je přímo úměrné výskytu kůrovce. Pokud bude zima bohatá na srážky a příští
jaro pro rozmnožování brouka stejně nepříznivé jako letos, což bych si vroucně přál, může se stát,
že nebude v příštím roce dostatečné množství palivového dřeva a nebudeme schopni vykrýt
všechny objednávky, ale to uvidíme.
Hezký listopad přeje

Váš starosta

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec
bude ve středu 10. 11. 2021
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
Obec Herálec přijímá objednávky na palivové dřevo z obecního lesa
za cenu 775 Kč vč. DPH za 1 prostorový metr v délce 1 běžný metr,
včetně dopravy v Herálci.
Svoz odpadu
Komunální odpad – od 4. 11. 2021 každý čtvrtek
Poslední svoz Bio odpadu 11. 11. 2021
Dne 3.11.2021 od 7:30 do 15:30 hod. dojde k přerušení dodávky el. energie část
obce Chaloupky: část obce - lokalita Chaloupky : od silnice na Vortovou pravá
strana obce, od silnice na Svratku; levá strana obce ( mimo bytovky č. 379, mimo
ulice od d.č.402 zprava a od č. 457 zleva sm. Svratka); + pravá strana obce d.č.
356,137 - 139, autobazar

Na OÚ v prodeji kalendář na rok 2022 za cenu 80 Kč

Od 1.10.2021 Obec Herálec provádí odečty vodoměrů. Žádáme
občany, aby umožnili pracovníkům obce odečet vodoměrů. Vodné
bude postupně fakturováno všem odběratelům.
Platby budou možné převodem na účet obce (1623750339/0800) a
v hotovosti na OÚ.
Cena vodného je 33 Kč vč. DPH/m3.
Zákaz řezání ozdobné a krycí klesti, vánočních stromků a vstup
do oplocených kultur!!!
Odborný lesní hospodář

V rámci "Pletení dek pro potřebné"
se sejdeme v úterý 16. 11. 2021 v 19.00 hodin v zasedačce OÚ.
Kdo máte napletené čtverce nebo máte vlnu, přijďte, doneste,
v prosinci bychom deky a vlny rádi za Herálec odeslali.
Renáta Gregorová

„Dýňohrátky“
V Herálci 2.10.2021 se uskutečnila akce pro děti s názvem „Dýňohrátky“. Byl to
den plný soutěží s pohádkovými bytostmi, např. u piráta se skládala lodička
z papíru, u Berušky byl závod berušek a počítání teček, Rákosníček – chytání
rybiček a mnoho dalšího. V parku za OÚ pak na děti čekalo dopravní hřiště,
malování dýní a dlabání dýní. Za splnění všech soutěží dostaly děti u okénka něco
dobrého. Jejich lístky byly slosovatelné o krásný podzimní dort. Akce měla velký
úspěch. Tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům, kteří naší akci podpořili.
Děkujeme také dětem, které se zúčastnily ,,Dýňohratek“ a v neposlední řadě
děkujeme dospělým, bez kterých by pohádkové postavičky nebyly.
Děkujeme, zahrádkáři Herálec

Muzikál Jeptišky
V neděli 17.10.2021 uspořádala kulturní komise zájezd na
muzikál Jeptišky do Prahy. Před představením jsme měli
rozchod. Někdo využil příležitosti a šel se podívat na
Vyšehrad, který patří k nejpamátnějším místům českých
dějin. Tady podle pověsti sídlil kníže Krok a jeho tři dcery,
odtud bylo vysláno poselství k oráči Přemyslovi, kněžna
Libuše zde věštila slávu Prahy. Za vidění stojí románská
rotunda sv. Martina. Ostatní si udělali individuální
program v okolí divadla.
Muzikálová komedie Jeptišky nás zatáhla do děje, co
všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti
dobrou polévku. „Jeptišky“ na jevišti vyprávějí
dvojsmyslené vtipy, stepují, předvádějí kabaretní čísla a
vůbec se tedy nepodobají ničemu, co bychom od řádových
sester čekali.
Byl to příjemný muzikál pro pohodové odreagování.
Za kulturní komisi Zdeňka Gregorová

Z OBECNÍ KRONIKY
Říká se, že se na Vysočině na polích rodí více kamení než brambor. Málo úrodná pole
nezaručovala dostatečné výnosy, úrodu nebo období sklizně navíc někdy ovlivňovala i nepřízeň
počasí.
R. 1929

Zima v tomto roce byla krutá. Mrazy dosahovaly -37°C, zvláště v únoru. Pozoruhodných
škod však u nás nezanechala.
R. 1930

Úroda polní přezimovala velmi krásně a nadějně. Před odkvětem obilí přišla bouře
s deštěm a položila zvláště žita. Na tom nebylo dosti: V době žní bylo tak deštivé a
nestálé počasí, že žita vzrostla většinou v panákách na poli. Posečené obilí v řadách
shnilo úplně.
R. 1931

Úroda byla opět dobrá. Od poloviny srpna do poloviny října téměř ustavičně pršelo a žně
byly velice svízelné. Ještě v říjnu měli lidé na poli obilí a otavy. Brambory a řepy se
klidily až koncem října. Zima byla mírná, sněhu málo.
R. 1937

Úroda byla celkem dobrá, až na žito, které pro špatné počasí v době květu utvořilo zrno
téměř bezcenné. Úroda bramborů byla velmi dobrá. Průměr sklizně bramborů 8 pytlů
po 1 pytli – u krmných druhů 10 – 12 pytlů po 1 pytli.
R. 1938

Úroda byla celkem špatná. Následkem lijáků obilí vzrostlo v panácích a těžko se klidilo.
Bramborů bylo málo a hnily. Sklizeň byla místy 2 pytle po 1 pytli vysázeném.
 Hana Štollová

„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí
Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do
exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu od
28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí
celou jistinu dluhu tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká
ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví.
Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven,
nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo
pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750
tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A
současně ctít princip, že dluh se musí uhradit.
Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit. Jako autor připomínám: šance na odpuštění
úroků u dluhů vůči státu – milostivé léto – bude pouze do 28. 1. 2022. Osobně jsem přesvědčený,
že toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany, a to jak pro dlužníky, kteří mají reálný
zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně často právě
příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a další
věřitele navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze,
což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu o pomocnou
ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky.
Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém okolí kohokoli, koho by
se tato podaná ruka státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte. Nasměrujte ho do
některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou
pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný postup najdete i
v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně
domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké
budoucnosti opakovat. Díky za Vaši pomoc s osvětou. Je to opravdu důležité. Považuji to za jednu
z výrazně pozitivních věcí, které se nám podařilo ve sněmovně v končícím období prosadit.
Marek Výborný
poslanec PS PČR

DOTACE NA KOTLE OD ROKU 2021
Dotována výměna starých kotlů na pevná paliva, které nesplňují parametry 3., 4. nebo 5. emisní třídy.
Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021
A) Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy- k rozdělení 5,5 mld. Kč z EU fondů = cca 50 tis.
vyměněných kotlů
B) Dotace pro ostatní domácnosti z NZÚ- k rozdělení 8,5 mld. Kč = cca 100 tis. vyměněných kotlů

Dotace pro domácnosti s nižšími přijmy
-Definice domácnosti s nižšími příjmy:
-Roční souhrn všech příjmů jednoho člena domácnosti maximálně 170 900 Kč čistého výdělku.
-Tento

stanovený

maximální

čistý

příjem

se

násobí

počtem

členů

domácnosti,

včetně

dětí.

-Reálné příjmy dětí a studentů do 26 let se však nesledují a jsou vždy považovány za nulové.
-Limit pro výši příjmů stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování.
- sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek
- domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
nebudou muset dokládat příjmy, způsobilí pro kotlíkovou dotaci jsou automaticky
Modelové příklady:
Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí:
-rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x170 900 Kč), tzn. že každý rodič
mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem:
-rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x170 900 Kč), tzn. že mohl vydělávat až 28 483 Kč
čistého měsíčně.
Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi:
-rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.
Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady mohli mít čistý
příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x170 900 Kč).
Domácnost složená ze dvou důchodců:
-nárok na dotaci mají automaticky bez doložení výše příjmů.
Nově jsou podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních
objektů

Výše dotace je 95% ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů) s
následujícími limity:
Podporované zdroje tepla

Maximální výše dotace (Kč)

Plynový kondenzační kotel

100 000

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo

130 000

Příjem a proplácení žádostí:
•

žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky
nebo trvale obývaného rekreačního objektu) - výpis z katastru nemovitostí

•

žádosti budou přijímány přes Krajský úřad

•

příjem žádostí bude v krajích zahájen na začátku roku 2022

•

žadatelé budou moci využít jak financování ex-post (vyplacení dotace až po výměně zdroje), tak i
zálohově, tedy před výměnou zdroje

•

žadatel předloží doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla

•

žadatel předloží fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso

•

při doložení realizace je nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle

Dotace pro ostatní domácnosti z Nová zelená úsporám
•

výše přijmu není rozhodující - žádat může každý

•

nově jsou podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných
rekreačních objektů

•

žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti

•

on-line příjem žádostí novazelenausporam.cz, administraci zajišťuje SFŽP ČR

•

spuštění příjmu žádostí na přelomu září/říjen 2021

•

bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními

•

pouze ex-post financování - vyplacení dotace až po výměně zdroje

Dotovaná je výměna následujících zdrojů:
•

starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. 4. nebo 5. emisní třída

•

lokálních topidel

•

elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)

Výše dotace je 50% ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů) s
následujícími limity:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
1

Účel sdělení

S ohledem na opakující se dotazy týkající se povinností provozovatelů spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění, (dále také jako „zákon o ochraně ovzduší“) zpracovalo Ministerstvo životního
prostředí, odbor ochrany ovzduší, následující sdělení. Toto sdělení se týká provozování a
kontrol spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším, kapitola 2 pak pouze těch zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění. Sdělení je určeno jak provozovatelům spalovacích stacionárních
zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak
provozovatelů zdrojů umístěných v nemovitostech určených pro podnikání. Sdělení popisuje
jednotlivé povinnosti, které zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy ve vztahu
k těmto zdrojům stanoví; zabývá se rovněž problematikou kontrol a ukládání sankcí za porušení
povinností a procedurálními otázkami prokazování porušení povinností stanovených zákonem

o ochraně ovzduší a možností spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti. Sdělení je určeno i
odborné veřejnosti (orgánům ochrany ovzduší, odborně způsobilým osobám) a jako informace
či doporučení může sloužit provozovatelům a výrobcům dotčených spalovacích zdrojů.

1

1.1

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva
Povinnost vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen
provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu
a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje
a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj
je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba.
Pokud provozovatel neprovede jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně
způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje
nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o
provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až
do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající , anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li
o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.
1.2

Odborně způsobilá osoba

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě. Zákon o ochraně ovzduší neupravuje přesně podobu oprávnění
udělovaného výrobcem zdroje odborně způsobilé osobě. O proškolení odborně způsobilé osoby
by měl výrobce spalovacího stacionárního zdroje vystavit doklad, ve kterém uvede minimálně
název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), identifikační údaje o oprávněné
(proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění
vztahuje a dobu platnosti oprávnění. Právě tímto dokladem bude obvykle odborně způsobilá
osoba prokazovat provozovateli stacionárního zdroje své oprávnění k požadované činnosti. Lze
rovněž doporučit, aby výrobce zveřejňoval seznam proškolených osob, rozsah jejich oprávnění
a dobu platnosti oprávnění na svých webových stránkách . Seznam odborně způsobilých osob
proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou
komorou ČR na jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). Pro tyto účely se rozlišují
následující základní typy spalovacích zdrojů, které by měly být specifikovány rovněž v dokladu
o proškolení odborně způsobilé osoby výrobcem.

Kotel prohořívací

Kotel odhořívací
Kotel zplyňovací

Kotel automatický se šnekovým
dopravníkem
Kotel automatický s rotačním
roštem
Kotel automatický přestavěný
Kotel automatický speciální
Lokální topidlo s výměníkem
Jiný typ spalovacího
stacionárního zdroje
1.3

spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva,
přirozeným přívodem spalovacího vzduchu (bez
ventilátoru), u nichž při spalování spaliny procházejí
přes vrstvu paliva
spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva,
přirozeným přívodem spalovacího vzduchu, u nichž při
spalování spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva
odhořívací spalovací stacionární zdroje s ruční
dodávkou paliva, nuceným přívodem spalovacího
vzduchu ventilátorem a speciální žárovzdornou
spalovací komorou
spalovací stacionární zdroje na uhlí nebo pelety s
dopravou paliva šnekovým dopravníkem
spalovací stacionární zdroje na uhlí s bubnovým
otočným roštem
spalovací stacionární zdroje s automatickou dodávkou
paliva přestavěné z původních odhořívacích a
prohořívacích kotlů dodatečnou instalací hořáku
Spalovací stacionární zdroje určené primárně ke
spalování jiné než peletizované biomasy (piliny, štěpka,
sláma)
primárně sálavý zdroj tepla s teplovodním výměníkem
určeným k přípravě teplé vody k vytápění
bližší specifikaci je nezbytné uvést v osvědčení o
proškolení výrobcem spalovacího stacionárního zdroje

Kontrola

Kvalitu spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický stav zdroje, stav spalinových cest,
kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Při kontrole technického stavu a provozu je tak třeba
věnovat pozornost níže uvedeným skutečnostem .
•

Spalovací stacionární zdroj by měl být připojen k teplovodní soustavě ústředního
vytápění tak, aby byla zajištěna hospodárná výroba a dodávka tepla, zejména by měl být
vybaven akumulátorem tepla, předepisuje-li jej výrobce k dosažení deklarované
účinnosti a emisních parametrů. Spalovací stacionární zdroj by dále měl být vybaven
směšovacím prvkem instalovanýmna topnou resp. vratnou větev pro dodržení minimální
teploty vratné vody do kotle a regulací výstupní teploty topné vody dle venkovní či
požadované vnitřní teploty.

•

Spalovací stacionární zdroj musí být řádně připojen na spalinovou cestu pro eliminaci
úniku odpadního plynu do interiéru a dosažení požadovaného tahu v souladu s pokyny
výrobce spalovacího stacionárního zdroje a právními předpisy.

•

Technický stav vnějšího opláštění spalovacího stacionárního zdroje, spalovací komory,
hořáku, zatápěcí klapky, vstupních a čistících otvorů, přívodních cest spalovacího
vzduchu a paliva včetně podavače a přívodního potrubí, odvodu odpadního plynu ze
zdroje do spalinových cest, funkčnost a nastavení čidel pro regulaci stacionárního zdroje
a součinnost regulátoru s regulačními prvky musí být udržovány v takovém stavu, aby
byl zajištěn řádný provoz stacionárního zdroje v souladu s průvodní dokumentací a
návodem výrobce a aby byly v maximální možné míře dosahovány provozní a emisní
parametry deklarované výrobcem stacionárního zdroje dle technických norem. Do
spalovacího stacionárního zdroje musí být zajištěn přívod odpovídajícího množství
spalovacího vzduchu a paliva, aby nedocházelo ke zvýšené kouřivosti.

•

Dále se v dokladu o kontrole uvede, zda spalovací stacionární zdroj odpovídáči
neodpovídá minimálním emisním požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraněovzduší.
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje musí podle ustanovení
§ 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší zajistit, aby jím provozovaný spalovací
stacionární zdroj splňoval minimální emisní požadavky nejpozději do 1. září 2022.

•

Ve spalovacím stacionárním zdroji mohou být spalována pouze paliva o požadované
kvalitě, splňující požadavky na kvalitu paliv stanovené v příloze č. 3 a jen paliva
určená výrobcem stacionárního zdroje pro spalování v něm. Paliva by měla být
skladována tak, aby bylo zajištěno uchování jejich vlastností, zejména pokud jde o
obsah vody.

•

Provozovatel při provozování spalovacího stacionárního zdroje postupuje podle pokynů
výrobce tohoto zdroje, zejména provádí v předepsaných intervalech jeho údržbu.

•

Posouzení toho, zda je spalovací stacionární zdroj provozován v souladu s požadavky
zákona o ochraně ovzduší a výrobce, resp. dodavatele, se provádí při provozu zdroje
tak, aby byla pokryta doba ustáleného (stabilizovaného) provozu.
1.4

Doklad o kontrole

Zákon o ochraně ovzduší neuvádí, jakou podobu má doklad o kontrole spalovacího
stacionárního zdroje mít. Odborně způsobilým osobám lze doporučit, aby respektovali podobu
a základní údaje uvedené v příloze 3 tohoto sdělení. Stejně tak je doporučeno provozovateli
stacionárního zdroje vyžadovat tuto podobu dokladu o kontrole od odborně způsobilé osoby. V
dokladu o kontrole spalovacího stacionárního zdroje se v části "výsledek kontroly“ uvede, zda
spalovací stacionární zdroj je nebo není instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší. Dále se uvede, zda spalovací stacionární zdroj
odpovídá či neodpovídá požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší, případně, zda je
pro dosažení souladu nutná instalace akumulační nádoby nebo jiné úpravy. Jedním ze závěrů je
i to, zda je či není indikováno spalování jiného paliva než určeného výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje, popř. spalování odpadu (přítomnost jiného než určeného paliva,
nespalitelných zbytků v popelu, které nemohou mít původ ve spalovaném palivu, skladování
odpadu společně či v bezprostřední blízkosti paliva apod.)

1.5

Doporučení

Cílem kontroly je nejen zajištění souladu provozu spalovacího stacionárního zdroje
s požadavky zákona o ochraně ovzduší a technickými pokyny výrobce zdroje, ale také další
poradenská a konzultační činnost odborně způsobilé osoby, která by měla doporučit postupy
k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu zdroje, případně doporučit
modernizaci či doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu apod.V
případě, že je k tomu odborně způsobilá osoba oprávněna, je možné rovněž uvést doporučeníi k
úpravám komínu, zvláště pak v případě, že existující komín neodpovídá technické normě ČSN
73 4201, v důsledku čehož může docházet ke zvýšené kouřivosti, anebo vyššímu obtěžování
kouřem. Pokud spalovací stacionární zdroj nevyhovuje požadavkům přílohy č. 11 zákona o
ochraně ovzduší, je nutné ho v souladu s ustanovením § 41 odst. 16 zákona o ochraněovzduší
nejpozději do 1. září 2022 vyměnit nebo učinit taková opatření, která zajistí jejich dodržení. V
rámci kontroly by mělo také být zajištěno, že provozovatel je dostatečně obeznámen se
správnou obsluhou zařízení, způsobem regulace jeho výkonu, významem kvalitypaliva a jejího
zajištění (např. prostřednictvím měření vlhkosti palivového dřeva, správným uskladněním
apod.), stejně tak jako s ekologickými, právními i technickými (např. koroze kotle) riziky
nelegálního spalování odpadu.
1.6

Lhůty pro provedení kontroly

Provozovatelé mají povinnost provést první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje nejpozději do konce roku 2016. Tzn., že nejpozději po tomto datu by měl
být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento
doklad předložit. Vzhledem k tomu, že 31. prosinec 2016 je nejzazším termínem pro provedení
této kontroly, není vyloučeno, že provozovatel jím bude disponovat již před tímto datem.
Provedením této kontroly stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejsou nijakdotčeny
další povinnosti provozovatele vyplývající z jiných právních předpisů, např. nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů, nebo
vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, a z pokynů výrobce
spalovacího stacionárního zdroje.
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Zákaz spalování odpadu

Minimalizace negativních dopadů spalování odpadu na životní prostředí je technicky
realizovatelné pouze spalováním odpadu v zařízeních k tomu určených. Spalovny odpadu jsou
vybaveny nejen automatickým systémem řízení spalovacího procesu zajišťujícím optimální
přívod spalovacího vzduchu a jsou konstruovány tak, že v určité části jsou zajištěny vysoké
teploty a doby zdržení spalin, ale jsou také vybaveny několikastupňovým systémem čištění
spalin včetně neutralizace kyselých plynů a vysoce účinné filtrace prachových částic často
spojené s katalytickým rozkladem chlorovaných organických látek. Spalování odpaduv
zařízeních k tomu speciálně nekonstruovaných vede k situacím, kdy nelze zajistit optimální
přívod kyslíku, spalovací proces je nestálý a vede jak k nárazovému rychlému hoření za
vysokých teplot tak k hoření za nedostatku kyslíku s vysokým podílem nespálených
organických látek. Příčinou je nehomogenita odpadu a jeho proměnlivé vlastnosti na rozdíl od
běžných paliv. Především plastové odpady s obsahem PVC obsahují velmi vysoké množství
chlóru, který v reakci s nespálenými organickými látkami vede ke vzniku tzv. dioxinů
(polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany), které jsou vysoce toxické a to i ve velmi
nízkých koncentracích. Podobně může určitý odpad obsahovat vysoké množství těžkých kovů
(včetně rtuti), které se dříve používaly ke konzervaci dřeva, proto není možné spalovat ani

dřevěný odpad, pokud byl chemicky ošetřen. Kromě významných dopadů na životní prostředí
má spalování odpadu vliv i na životnost a stav vlastního spalovacího zařízení a kouřovodů.
Obsah chlóru v odpadu může vést k tzv. chlorové korozi, významnému urychlení korozivních
procesů, jež mohou v krátké době kotel či kouřovody znehodnotit. Nerovnoměrnost
spalovacího procesu často vede k tzv. dehtování, kdy se kotel a spalinové cesty zanáší
dehtovými látkami, které se mohou po čase vznítit a způsobit požár. Nánosy dehtových látek
také snižují účinnost přenosu tepla ze spalin ve výměníku kotle. Snaha zabránit dehtování při
spalování vysoce hořlavého odpadu zvýšeným přívodem vzduchu může vést k přílišnému
zvýšení teploty ve spalovací komoře nad hodnoty projektované výrobcem, přičemž toto
přehřívání může opět významně snižovat životnost zařízení a zvyšovat riziko požáru.
Zákon o ochraně ovzduší nedefinuje pojem odpad, vychází se z definice v zákoně o odpadech
(srov. § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). Spalování odpadů je možné
jen při splnění podmínek stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší, přičemž platí
obecné pravidlo (se zákonem o ochraně ovzduší stanovenými výjimkami), že odpad může být
spalován (tepelně zpracován) jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování
odpadu povoleno krajským úřadem podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
Spalování odpadu je tak možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1
písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší neumožňuje ve spalovacích
stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším ani spalování
dřevotřísky a jiného lepeného dřeva či spalování odpadních olejů.
Odstranění odpadu jeho spalováním v domácích topeništích či v otevřených ohništích je
nelegálním nakládáním s odpady.
3
3.1

Postup při řešení podnětů
Příslušné orgány veřejné správy

Orgánem ochrany ovzduší příslušným ke kontrole dodržování povinností stanovených
provozovateli lokálních zdrojů anebo k ukládání nápravných opatření či pokut za jejich
porušení jsou primárně místně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kterým je
určena tato část sdělení.
3.2

Přijímání podnětů

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen kontrolovat, zda provozovatelé zdrojů
dodržují povinnosti jim stanovené v zákoně o ochraně ovzduší. K podezření na porušení těchto
povinností mohou dospět na základě vlastní úřední činnosti či na základě přijetí podnětu o
spáchání přestupku nebo správního deliktu ze strany jiné osoby či jiného orgánu veřejné správy.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen přijímat takové podněty a zkoumat, zda
jsou dány důvody k zahájení sankčního řízení či k uložení nápravného opatření. Jakmile obecní
úřad obce s rozšířenou působností obdrží podnět k zahájení sankčního řízení, má několik
možností, jak dále postupovat. Může vyzvat zúčastněné osoby k podání vysvětlení, postoupit
věc (věcně nebo místně) příslušnému správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci, věc
odložit nebo přistoupit k zahájení řízení. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní
orgán povinen sdělit mu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil,
nebo že neshledal důvody k zahájení sankčního řízení.
Zpracoval: Pavel Troníček, zastupitel obce

Zprávy ze školy
Příležitost pro každého
V minulém čísle jsme Vám ve stručnosti představili tři nové projekty, do kterých se naše
škola zapojila. V tomto čísle Heráleckého zpravodaje bychom Vám rádi více přiblížili projekt
„Příležitost pro každého“, který započal 1. 9. 2021 a skončí k 30. 6. 2023.
Jedná se o projekt, který je financován z Evropských strukturálních fondů v rámci
Operačního programu Vývoj, výzkum, vzdělávání prostřednictvím výzvy 02_20_080
Šablony III. Celkem se nám podařilo získat finance ve výši 532.631,- Kč. Tyto peníze jsou a budou
využívány na aktivity a pomůcky, jež povedou ke zvýšení kvality a modernizaci vzdělávání,
pomohou žákům ohrožených školním neúspěchem a učitelům poskytnou osobnostně profesní
rozvoj a to jak v Mateřské, tak i Základní škole Herálec.

Pojďme si nyní představit jednotlivé aktivity, které jsme si zvolili.
ICT ve vzdělávání v MŠ a ZŠ
Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání
nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita
rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativitu dětí a
žáků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.
Naše škola pro tuto aktivitu pořídila celkem 30 tabletů, které se využívají ve školce u
předškolních dětí a ve škole na druhém stupni. Máme radost, že se naši učitelé nezalekli nové
výzvy a s chutí jí přijali. Výuka se tak oživila o další moderní prvek a naši žáci jsou cíleně vedeni
k digitálním kompetencím, které jak jsme během covidového období zjistili, jsou velmi podstatné
pro přípravu na další studium a budoucí povolání.
Sdílení zkušeností pedagogů v MŠ a ZŠ
Abychom více podpořili učitelky mateřské školy v rozvoji kompetencí pro podporu
individuálního přístupu k dětem a pedagogy základní školy ve zvyšování kvality jejich každodenní
práce při vzdělávání a výchově žáků, vybrali jsme jako další aktivity „Sdílení zkušeností
pedagogů“.
Jedná se o vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol. Naši učitelé tedy
mají možnost navštívit jiné školy a podívat se svým kolegům z hostitelských institucí takzvaně
pod pokličku při výuce. Je to jedinečná možnost jak načerpat novou inspiraci pro výuku a
vzdělávání, získat nový pohled na řešení některých situací a sdílet se svými domácími učiteli
příklady z dobré praxe, které přenesou do svých hodin výuky.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ
Vzhledem k tomu, že jsme očekávali neblahé změny kolem intervenčních hodin ze strany
MŠMT a byli si zároveň vědomi prohlubujících se rozdílů mezi žáky během vzdělávání na dálku,
byla volba této další aktivity naprosto jednoznačná.
Cíl této aktivity je zřejmý, a to podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím
doučování. Možnost doučování jedenkrát týdně mají vybraní žáci z prvního stupně. (Na druhém
stupni využíváme možnosti tzv. „Národního plánu“, který poskytlo MŠMT všem školám v ČR.)
Doučovací hodina trvá 60 minut, během kterých pedagog, nebo asistent pedagoga se snaží
pomoci vybraným žákům zvládnout standardy daných Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání v hlavních předmětech jako je český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Projektový den ve výuce v MŠ a ZŠ
Tato aktivita byla podmínkou pro získání financí a je tedy povinnou součástí projektu.
I tato aktivita se zaměřuje především na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních
kompetencí dětí v MŠ a znalostí, dovedností a postojů žáků ZŠ.
Učitel připravuje projektový den (4 vyučovací hodiny) společně s odborníkem na téma
spadající do jednoho nebo více ze tří kategorií: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální
vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.
Projektový den mimo školu v MŠ a ŽŠ
Jako poslední aktivitu jsme zvolili projektové dny mimo školku a školu. Cíl a princip je
obdobný jako u předchozí aktivity. Rozdíl je v místě konání projektového vyučování, které se musí
uskutečnit minimálně 10 km od budovy školky, nebo školy. Dalo by se říct, že se jedná o školní
exkurze, během nichž bude učitel opět spolupracovat s odborníkem z praxe na zvolené téma a
projektové vyučování bude trvat opět 4 vyučovací hodiny.
Již připravujeme projektové dny v blízkém okolí pro naše nejmenší ze školky a 1., 2., a 3.
třídy základní školy. Pro žáky od 4. třídy a výš připravujeme exkurze například do Brna a Prahy.
Jak tedy vidíte, máme před sebou velký kus práce. Doufejme, že nám budou okolnosti
příznivě nakloněny a nebudou se například znovu zavírat školy.
V příštím čísle Vám více přiblížíme program DofE, který se týká především žáků 8. a 9.
třídy.
Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy
V letošním školním roce se žáci naší školy opět zapojili do 12. ročníku česko-slovenského
projektu, Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a
slovenskými základními školami, rozvoj čtenářské gramotnosti a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do knih.
Úkolem letošního ročníku bylo vytvořit libovolnou technikou záložku do knihy na téma
Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní. Partnerskou školou se pro naši školu stala
Základná škola Trenčianske Jastrabie.
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Žáci naší školy připravili pro slovenské děti 120 záložek. Těm nejmladším byly inspirací pro
záložku pohádkové knížky, starší žáci čerpali ze svých bohatších literárních zkušeností a na jejich
záložkách se objevila díla současných spisovatelů, ale i klasiků české a světové literatury.
Doufáme, že se naše záložky budou slovenským žákům líbit a těšíme se na jejich zpracování
literárních příběhů.

Mgr. Blanka Junková

Křesťanské okénko
21. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále
herálecké posvícení – mše sv. v 11 hod. v kostele sv. Kateřiny
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Lidská díla se rozpadnou
Každý má své místo
Boží království se podobá staveništi
rozestavěného chrámu, jehož kameny pocházejí
z lomů tohoto světa.
A Bůh jim vdechuje život. Tak se lidé stávají
živými kameny tohoto chrámu.
Každý kámen má v budově své místo.
Každý kámen ve zdi je podpírán dalším, který je
umístěn pod ním, a ten je zase přidržován
kamenem vedle sebe a ten zase podpírá
ty ostatní, umístěné nad ním. Odevzdejte
se Pánu, aby s vámi stavěl. Tak se dostanete
na své místo ve zdi a nestane se, že byste
se sami umístili tam, kde vás to láká.
Nechte se opracovat
Kdybyste si vybrali menší místo, než kam se vejdete, budete vyčnívat a způsobíte chátrání celé
zdi. Když si naopak vyberete větší místo, než do kterého pasujete, obklopí vás prázdnota. Nechte
se umístit Pánovýma rukama, on je pravým stavitelem. Nechte se opracovat, zbavte
se všeho, co je na vás nabaleno, a dovolte doplnit, co vám chybí. Ať vám on sám určí tvar, velikost
a místo. Ať jste velkým nebo malým kamenem, každý z vás máte místo, pro které jste byli navrženi
a opracováni. Zaplňte proto správné místo. Kristus nese vše a Duch Svatý vás sjednocuje a vede.
Lidská díla se rozpadnou
Mnoho lidí si staví své vlastní chrámy a myslí si, že jsou jejich vlastníky. Staví je kámen
po kameni, aniž by jim mohli dát život, protože to může učinit jen sám Bůh. Tito lidé zahynou a
zanechají po sobě kameny, skály a lomy, stejně jako své drobné chrámy postavené z mrtvých
kamenů. Ty zůstanou napospas a časem se rozpadnou. Jsou pomíjivé stejně jako celé chrámy
z nich postavené. Nekochejte se proto obřími budovami, které postavily lidské ruce, rozboří se, ať
jsou vysoké, jak chtějí. Čas je srovná se zemí.
Podílejte se na stavbě věčného chrámu
Jen chrám Páně je věčný, protože je živý. Podílejte se na stavbě věčného chrámu a staňte se v něm
živými kameny místo toho, abyste si budovali své malé pomíjivé chrámy z mrtvých kamenů, které
čas rozpráší. Pracujte pilně, radostně, jednotně a s láskou, jednejte trpělivě, pokorně a
v odevzdanosti Pánu chrámu. Pracujete jeho silou, pracujte tedy podle jeho vůle.
Buďte si jisti, že pokud Kristus sám nebude základemkaždé vaší stavby, tak stavba
spadne.Vytrvejte na Pánově staveništi.Buďte živými kameny v chrámu Páně.
(Sv. Šarbel † 1898)
(www.pastorace.cz. - Hanna Skandar, Myšlenky svatého Šarbela, vydalo Karmelitánské
nakladatelství)
Milada Laštovicová
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RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Chceš-li být šťastný celý život, staň se rybářem …

Každý máme nějaký sen. Pro některé je tou největší touhou stát se rybářem. Ať už k tomuto přání
dotyčného přivedli rodiče, kamarádi, literatura nebo filmy s rybářskou tématikou, je nutné vědět,
že rybářem se člověk nerodí, ale stává. Nikdo z nás se nenarodil s prutem v ruce a všichni jsme
museli projít dlouhou cestou, než jsme poprvé nahodili.
Abychom budoucím rybářům tuto cestu ulehčili, budeme i v roce 2022 otevírat rybářský
kroužek.
Kroužek je určený pro děti školního věku a pro dospělé.
Neexistuje žádná příručka ani přesný návod, který by prozradil, jak se stát dobrým rybářem. Vždy
záleží na počasí, náladě ryb, místě a tak trochu i na tom pověstném rybářském štěstíčku. Postupně
získáváte zkušenosti, najdete si své metody, které vám budou vyhovovat, ale nikdy nezapomínejte
ani na to, že jste v přírodě, která si zaslouží vaši úctu, slušné chování a ochranu.
Cílem rybářského kroužku je naučit děti správnému chování v přírodě, poznávání ryb, rostlin a
živočichů kolem vody a různé techniky rybolovu. Kroužek bude zakončen zkouškou pro získání
rybářského lístku. V případě zájmu nás kontaktujte na tel: 724 577 102, nebo
email: tomas.odvarka@seznam.cz. Kroužek bude otevřen v případě dostatečného počtu
přihlášených[T1][T2][T3].
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 11. 9. 2021 se u Kyšperského rybníku v Křižánkách konaly dětské rybářské závody. Krásné
podzimní odpoledne si užily nejen děti, ale i jejich doprovod. Ryby braly, a tak si malí rybáři
zachytali. Na prvním místě v závodech se umístil Michal Ptáček – Herálec, na druhém místě Jan
Pešava - Hlinsko a na třetím Laura Odvárková - Herálec. Lauře se podařila chytnout i největší
ryba.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY CHOCHOL
Za pravého podzimního rána se dne 18. 9. 2021 na rybníku Chochol konaly rybářské závody. A i
přesto, že aktivita ryb nebyla taková, jak jsme si přáli, bylo uloveno několik desítek ryb. Užili jsme
si nádherný den v přírodě a už teď se těšíme na příští ročník.
Výsledková listina.
1) Duba Ladislav ml., Žďár nad Sázavou - 255 b
2) Záškoda Radek, Moravské Budějovice - 163 b
3) Kyncl Libor, Svratouch - 107 b
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7. ROČNÍK ZÁVODU V LOVU PSTRUHŮ A OKOUNŮ - RYBNÍK
KUCHYNĚ
Za chladného, ale krásného podzimního rána dne 9. 10. 2021 se do závodu zapsalo 60 skvělých
rybářů z mnoha koutů ČR. Závod již byl několik týdnů předem obsazen. Celkem bylo uloveno 66
pstruhů, 173 okounů a 8 candátů. Pro závodníky byly připraveny hodnotné ceny. První tři místa
obsadili: 1. Šibor Jaroslav, 2. Gapak Jiří, 3. Lukášek Marek. Děkujeme za perfektní přípravu
heráleckým rybářům, dále ženám za výborné speciality ve stánku a všem našim sponzorům.
Těšíme se opět na další ročník.

Zpracoval - Ing. Tomáš Odvárka
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SPORT
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA - HERÁLEC 1:0
Tempo zápasu bylo již od samého úvodu mdlé a vydrželo po celý zápas. Na dostřel Chrástovi jsme
se dostávali pomocí standardních situací, k důraznějšímu zakončení, které by znamenalo pro
brankáře domácích ohrožení, však nedošlo. Radešínka to zkoušela dlouhými nakopávanými
balony, stopeři ve spolupráci s Žejdlíkem si je dokázali pohlídat. Přizpůsobili jsme se hře
protivníka a hrála se kopaná, která neměla s úrovní A-třídy příliš společného. Až když jsme dali
hru na zem a z hloubi pole přišel pas na Uchytila, zdálo se, že bude postupovat sám na branku, na
suchém trávníku se mu však míč zastavil a Janů poté už neměl příliš práce nebezpečný útok
zastavit. Po vypíchnutí balonu Hamákem a přihrávce Slováčka zkoušel překvapit Kovář Chrásta
pomocí šajtle, střela šla nad. I když jsme se častěji drželi na míči, vůbec nám nešla finální fáze.
Prolomit to se pokusil Hamák po souhře Zobače a Holeše, utažená rána z 20ti metrů konečně měla
parametry a Chrást musel rychle na zem, aby vyrazil alespoň na roh. Hned několikrát se nám
naskytla šance pro skórování po rozehrání od rohového praporku, před bránu vracel Kadlec,
zakončovat se snažil Uchytil, jeho pokus byl zblokován, hradbu těl se nepodařilo nadvakrát
propálit Hamákovi a dokonce zvonila tyč. Radešínka před zápasem představila posilu až
z Brazílie, Aoki se dlouho nemohl dostat do hry, vidět byl až při faulu na jeho osobu a k přímáku
ze zajímavé pozice se postavil právě on. Přes zeď ale zvolil tak slabou střelu, že Žejdlík neměl
sebemenší problém. Velké starosti dělal Kadlecovi svými náběhy Lhoták, rychlonohý křídelník se
neúnavně nabízel, jeho průniky se dařilo Kadlecovi eliminovat, až na konci poločasu mu jeden
z mladíků domácích pláchl a z rohu vápna zvolil tvrdou střelu, ta prosvištěla nad břevnem. Do
kabin se tak šlo za nerozhodného stavu. Kdo v poločase zvolil odchod na vedle stadionu rozložené
pouťové atrakce, rozhodně neprohloupil, protože druhá půle nabídla ještě horší podívanou, než ta
úvodní. Alespoň trochu vzruchu chtěl vnést na hřiště Máček, nejdříve to vypadalo, že ho po
pěkném pasu za obranu od Janů zastaví Kadlec, ve vápně se ale přece jen domácí útočník dostal
se štěstím do zakončení, něco mezi přihrávkou a slabou střelou v klidu prošlo malým vápnem až
do autu. Blízko gólovému zápisu byl Dvořák po přesném rohovém kopu Šacla, hlavička mířila do
prostoru, který pozorně střežil Štěrba a z brankové čáry míč odkopl do bezpečí. O tom, že tuhý boj
bude přece jen mít vítěze a početná divácká kulisa se dočká branky, rozhodl faul na půlící čáře v
76. minutě. Po něm se snesl nákop do vápna, dokázali jsme odhlavičkovat a odrazku měl na noze
Holeš, ten však až příliš váhal, co s balonem udělá místo rychlého odkopu na jistotu, čehož využil
Šoustar a po zisku propálil vše, co mu stálo v cestě včetně Žejdlíka, 76. minuta 1:0! I když jsme v
té době měli třikrát vystřídáno a na plac se dostali postupně Sláma, Veselský i Suchý, nedokázali
jsme změnit obraz hry. Branku jsme dostali v momentě, kdy se zdálo, že domácím ubývají síly
rychleji než nám. Závěr se dohrával v emocích a hra byla rozkouskovaná, díky tomu i chabému
ofenzivnímu výkonu jsme se do šance nedostali a odcházeli poraženi.
HERÁLEC – ŽĎÁR B 1:2 (Hamák)
Za větrného počasí se nám podařil nástup do utkání, kdy jsme v úvodu drželi míč na kopačkách a
snažili se dostat k ohrožení Šenkýřovy branky. K tomu i došlo, když si Holeš šikovně pokryl balon
v souboji na půlce a narazil si s Uchytilem, záhy se dostal za obranu soupeře, ale místo střely z
boku ještě přihrával do míst, kde se nikdo v pruhovaném nenacházel. Žďár se prezentoval vysokým
napadáním stoperů při rozehrávce, při zakládání útoku nás však k chybě nedonutil, obránci
podpořeni klidnou rozehrávkou Chmelíka si dokázali poradit. Hrál se zajímavý fotbal ve vysokém
tempu, obě mužstva se snažila držet hru na zemi, naráželo se však na nepřesnost ve finální fázi a
dobře zformované obrany. Ze zvýšené aktivity, kdy jsme dokázali převzít otěže zápasu a měli hru
pod kontrolou se neurodilo nic, obehrávaná kolem vápna k prověření Šenkýřovy pozornosti
nevedla. Na dobře fungující defenzivu narážel i Žďár, především Černý držel obrannou hráz a
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poradil si i s uličkou Musila na Kloudu, rozběhnutého záložníka udržel na zádech a odehrál na roh.
Po něm se do zakončení dostal Titauer, ve výborné pozici se mu míč otřel o záda a branku vůbec
netrefil. Ani my jsme nenechávali zadáky soupeře v klidu rozehrát a byla z toho šance pro Holeše
po dobré práci Uchytila, kapitán obloučkem pobídl pro tento zápas krajního záložníka, ale jeho
pokus o přehození brankáře v těžké pozici zhatil křižující Růžička O. Po skvěle přenesené hře od
Hamáka a hlavičce Kadlece se podařilo parádně uvolnit Uchytilovi, který si zády k brance obhodil
Růžičku F. a rázem byl sám před brankářem, střelu se však podařilo zblokovat jednomu z
dobíhajících hráčů. Herně zajímavý poločas tak zůstal bez střely na branku a do kabin se šlo za
nerozhodného stavu. Jak skončilo úvodní dějství, tak to druhé začalo. Pěkný oblouk Veselského
za obranu si zpracoval Uchytil a mezi stopery osamocen špičkou kopačky zakončoval, Šenkýř
však bleskově vystartoval z brankové čáry, zmenšil střelecký úhel a důležitým zákrokem udržel
bezgólový stav. Po vyhraném hlavičkovém souboji Kadlece počkal na podporu spoluhráčů
Uchytil, dokázal propasírovat přihrávku na Holeše, ten sám před Šenkýřem ještě chtěl akci
zbytečně vyšperkovat a přihrával přes celé vápno na dobíhajícího Veselského, před ním a prázdnou
bránou odehrál Sláma B. na roh. Následně si po autovém vhazování pokryl míč Uchytil a dokázal
se nadvakrát otočit a zakončit, Šenkýř utěsnil prostor u tyče a znovu se kopalo pouze od rohového
praporku. Jeho exekuce se nám nevyvedla a byl z toho brejk, který hasil velmi dobrým návratem
z útočné poloviny Slováček a i Žďáru byl nabídnut roh. Jak se nakládá s brankovými příležitostmi,
to jsme se mohli přiučit po jeho rozehrávce. Centr na přední tyč jsme sice odvrátili, na odrazku
jsme však vystartovali až příliš pomalu a Peňáz dostal druhou šanci k daleko lepší rozehře, na
zadní tyči našel úplně osamoceného Růžičku F., pro kterého nebyl problém hlavou umístit centr
do sítě, 52. minuta 0:1! Otočit nepříznivé skóre pro nás začalo být zapeklitým rébusem o minutu
déle. To v soupeřově vápně nesmyslně dohrál protihráče zezadu Slováček bez možnosti hrát míč,
a protože pět minut před tím obdržel žlutou kartu za zdržování, poroučel se zaslouženě ze hřiště.
Plán na bodový zisk se začal sypat i díky zranění Holeše, kterého vystřídal Štěrba. Aktivní Hamák
bral rozjezd akcí na sebe, po jeho průniku utaženou ránu poslal těsně vedle pravé tyče Ptaszek.
Poté byl zastaven znovu rozběhnutý Hamák jen za cenu faulu a naskytl se zajímavý přímák z
pětadvaceti metrů. K němu se postavil Uchytil a trefil ho parádně, k zapadnutí do sítě scházelo
opravdu málo, balon orazítkoval břevno. Žďár protiútoky neřešil dobře, při jednom z nich byl včas
venku z branky Chmelík a před útočníkem v černém razantně odkopl. Střídající Sláma na naší
straně měl šanci k vyrovnání, Štěrba přihrával Uchytilovi a ten mu sklepl proti noze, technická
střela našla rukavice připraveného Šenkýře. Při snaze alespoň o bod jsme samozřejmě s
přibývajícím časem museli hrát vzadu na riziko a Žďár dokázal v 87. minutě přidat pojišťovací
branku. Kadlec našel pouze na půli osamoceného Musila, rychlé posunutí na Peňáze a poté po
lajně rozběhnutého Přibyla jsme nestihli zachytit, zadní tyč zavíral jeden ze spoluhráčů, jehož
přihrávku z první před prázdnou branku zužitkoval Frieb a díky učebnicově provedenému brejku
to bylo 0:2! Jiskřička naděje ještě nevyhasla v probíhající 90. minutě, Kadlec vyvezl hru a přihrával
Uchytilovi, ten si dokázal tak jako po celý zápas pokrýt balon a z druhé vlny nabíhající Hamák
korunoval svůj výkon krásnou střelou z první, proti které Šenkýř neměl šanci, 1:2! V samotném
závěru jsme ještě bojovali uvnitř vápna o odrazku a možnost poslední střely, k té ale nedošlo a tři
body putovaly do okresního města.
DUKOVANY – HERÁLEC 5:2 (Kadlec, vlastní)
Domácí na nás vlétli ve velkém tempu, od začátku se hrálo rozhárané utkání, kde bylo k vidění
množství nepřesností. Až moc jsme uspěchávali rozehrávku, ve výsledku jsme na to doplatili po
vlastním autovém vhazování a ztrátě míče. Okurka nevyhodnotil dobře situaci a vystartoval ze
své pozice, pěkný příklep spoluhráče na Nováka znamenal jeho samostatný úprk na Lachmana,
kterého lehce dokázal prostřelit a poslal svůj tým do vedení, 13. minuta 1:0! Poté přišlo uklidnění,
hrálo se především ve středu hřiště, z několika standardek jsme si z důvodu špatné rozehrávky
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příležitost nevytvořili. Až po dobré práci Slámy a jeho zisku balonu posunul do boku Ptaszek,
rozběhlý Kadlec ostrým centrem donutil k zákroku Křišťála, dobíhající Hamák trefil pouze
prostor, kde stál znovu připravený gólman. Ve 32. minutě měl domácí středopolař k rozehrávce za
půlící čárou tolik času, že by si v klidu mohl prohlédnout průběžné výsledky voleb a stihl by
vysunout rozběhnutého Černého J., ven z brány šel Lachman, již nemohl zastavit a nešikovně vlétl
do souboje, následovala penalta, kterou s jistotou proměnil Dúcký a bylo to 2:0! Drhl nám přechod
do útoku, ztrát bylo až příliš a kazili jsme i jednoduché nahrávky. Strhnout tým zkusil Hamák a
došel si pro faul za vápnem. K rozehrávce se postavil Sláma, oblouček sice skončil na hlavě
stopera, odrazku ale napálil Ptaszek a Křišťál vyrazil pouze k nohám dobíhajícího Kadlece,
nekompromisní dorážka znamenala ve 44. minutě snížení na 1:2! Základní úkol - neinkasovat do
poločasu - jsme splnit nedokázali. Po rozehrávce ze středového kruhu a nákopu zbytečně fauloval
Veselský u postranní čáry, z úhlu nachytal Dúcký střelou na bližší tyč Lachmana a bylo to 3:1! Do
kabin jsme tak šli se svěšenými hlavami a dvougólovým mankem. Do hry nás dostala repríza
večerního reprezentačního střetnutí. Do role gólmana Walesu se naplno vžil Křišťál, podcenil
malou domů od Pelána a balon se mu zamotal mezi nohy tak, že skončil za brankovou čárou, 50.
minuta 2:3! Darovaný gól nás nabudil, ale k dalšímu ohrožení branky nedošlo. Bolest v podobě
špatné komunikace pokračovala i tentokrát, ve středu hřiště Kadlec nezkrotil balon a mezi beky si
naběhl Fojtášek, přihrával na Nováka, jehož zakončení vyrazil Lachman, dobíhající hráč nastřelil
břevno, situaci neuklidnil ani díky špatnému odkopu Černý O., nakonec balon skončil po střele
jednoho z hráčů domácích vysoko nad. Nehrál se nijak oslnivý fotbal, souboje a bojovnost čněly
nad vším ostatním. Fotbalově pohledných a přímočarých akcí bylo k vidění asi tolik, kolik bychom
naměřili stupňů na ve stínu umístěné a tím pádem prochladlé tribuně pěkného stadionu. Naděje na
bodový zisk začala pohasínat v 60. minutě. Po faulu na půli mířil nákop do vápna, hlavičkový
souboj prohrál Černý O., odražený míč získal Dúcký, udělal kličku Lachmanovi a mířil do odkryté
brány, situaci nevypustil Zobač a podařilo se mu střelu vykopnout, k naší smůle pouze k Novákovi,
který již neměl problém vrátit Dukovanům dvougólové vedení, 4:2! Utkání se poté spíše
dohrávalo, snažili jsme se najít si cestu ke Křišťálově brance, ale kombinace se vůbec nedařila a
vyměnit si více jak dvě přihrávky pro nás byl nadlidský úkol. To, co nám chybí, nedělalo soupeři
problém – střelba z okolí vápna. I když téměř všechny pokusy domácích ostřelovačů končily
vysoko nad, tak pokud nevystřelíš – nemůžeš dát gól. Hostitelé nepohrdli ani další naší pobídkou
ke skórování v 78. minutě. Špatné zpracování Suchého hasil faulem na půlící čáře Kučera. Po
rozehrávce na krátko si za obranu na přesný pas do uličky naběhl Viklický, jeho přihrávka prošla
celým vápnem až k z druhé vlny dobíhajícímu Černému J. a ten se bombou k tyči odměnil za velmi
dobrý výkon, 5:2! Závěr se ještě stihl vyhrotit po oplácení Dúckého, který bez balonu a mimo hru
vedle stojícího hlavního arbitra nakopl Slámu, hra však pokračovala k nelibosti naší lavičky a do
„diskuze“ se nakonec zapojila i ta domácí. Nic se však nezměnilo na tom, že po nehezkém utkání
jsme zaslouženě odevzdaly všechny body.
HERÁLEC – POČÍTKY (Uchytil 4x, Štěrba 2x, Kovář, Hamák)
Za chladného počasí odpovídal úvod důležitosti utkání. Stavidla gólových příležitostí otevřely po
deseti minutách Počítky. Na dlouhý balon za obranu si naběhl Kuřítko, stíhán Černým se dostal až
před Žejdlíka, který mu zmenšil úhel a špičkou kopačky dokázal ve stoprocentní příležitosti
vykopnout na roh. Po dobrém začátku, kdy jsme se snažili držet míč na zemi a dostat se přes
obranou hráz pomocí rychlé kombinace, jsme z této snahy ustoupili a znovu se zbytečně podřídili
hře hostujícího týmu. Až když jsme se vrátili k původnímu plánu, přineslo to fotbalové ovoce,
které ale teprve dozrávalo. Kovář si po kombinaci pěkně obhodil obránce a na zadní tyči viděl
Hamáka, jeho pokus o střelu z první ztroskotal na stojné noze, od které se odrazil balon do zámezí.
Když jsme vyšachovali soupeře uprostřed pole, mohl postupovat k bráně Uchytil, ještě hledal
rozběhnutého Kováře, přihrávka ztroskotala na posledním muži v zelenočerném dresu Tomanovi
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a z nadějné situace nebylo nic. Jak se jednoduše probít ke gólu nám ukázaly Počítky ve 22. minutě.
Nakoplý balon za nezajištěnou obranu si našel opět Kuřítko, tentokrát se však nemýlil a naší
nedůslednost potrestal gólem na 0:1! Inkasovaná branka na nás zapůsobila jako živá voda, přidali
jsme na pohybu a zareagovat jsme mohli téměř ihned. Po faulu na Uchytila poslal Holeš centr
přímo na hlavu Černého, osamocený na malém vápně hlavičkoval do rukou Štryncla. Vyrovnávací
branku jsme si vynutili ve 26. minutě. Štěrba vybojoval autové vhazování, ke kterému se procpal
Uchytil, špičkou kopačky si posunul míč kolem Řeháčka a poté neomylně rozvlnil síť, 1:1! Branka
nás ještě více nakopla a najednou nás bylo plné hřiště. Po obléhání vápna přišla další odměna
ve 34. minutě. Kadlec dobře vystál u postranní čáry soupeře a po zisku měl dostatek času na přesný
centr, Uchytil v hlavičkovém souboji předčil Řeháčka a otočil skóre, 2:1! Před koncem poločasu
jsme přišpendlili soupeře před jeho vápno a vzešlo z toho dvougólové vedení. Skvěle hrající Kovář
si zpracoval odvrácený roh a z třiceti metrů natáhl k parádní střele, Štryncl jen tak tak vytáhl na
břevno, jediný dobíhající Uchytil měl snadnou práci a zkompletoval hattrick, 41. minuta 3:1! O
poločasové přestávce zůstal v kabině Slováček, místo něho se posunul k Uchytilovi Štěrba a Sláma
se z lavičky postavil na kraj zálohy. V dobrém světle se ukázal téměř ihned, když přetlačil
v souboji svého jmenovce v dresu soupeře a uvnitř vápna našel Uchytila, střela z první těsně
minula zařízení. Počítky se snažily o kontaktní branku pomocí Kuřítka, srdnatě se probíjel
obranou, na vápně mu vystavil na poslední chvíli stopku Černý. Po dobré práci Veselského a jeho
kolmici šel z boku sám Uchytil, křížnou střelu vytáhl Štryncl na roh. Dále vyvezl balon Kovář a
před šestnáctkou si ho vyměnil Uchytil s Holešem, ten dobře viděl osamoceného Slámu, který však
odmítl ve stoprocentní příležitosti vsítit první branku v našem dresu, Štryncl si na housle zahrát
nenechal. Když se zdálo, že otázkou už bude pouze výše skóre, přišel náš výpadek. Nejprve
propadl dlouhý balon až za stopery a Večeřa z boku propálil Žejdlíka, souboj ve vápně mezi tím
svedli dobíhající Černý s Kuřítkem a asistent rozhodčího signalizoval faul, k údivu hostů, ale i
domácích, byl odpískán útočný faul a pokračovalo se bez změny skóre. Začali jsme kupit chyby,
na míči jsme byli nervózní a nechávali až příliš velké mezery v obraně. Potrestat to mohl Halámka,
po přihrávce v dobré pozici vysoko přestřelil. Počítky nás zmáčkly a největší šanci dostat se na
dostřel jim nabídl Holeš, který patrně zkoušel pozornost Žejdlíka. Pod tlakem se nechtěl zbavit
před naší brankou balonu odkopem a zvolil přihrávku na spoluhráče, nevšiml si však, že před ním
ještě stojí Buchta a ten měl jak na zlatém podnose připravenou na malém vápně lahůdku
k zakončení. V tisíciprocentní šanci naprosto selhal a Žejdlík měl snadnou práci, když mu balon
přistál přímo v koši. Naštěstí se nám podařilo včas nahodit pojistky a přišli jsme se smrtící
pětiminutovkou. Odkop Žejdlíka si posunul po lajně do běhu Uchytil, do kapsy přihrával do
tandemu na Štěrbu, který změnou postu gólově pookřál a pěknou technickou střelou k tyči zvýšil
v 67. minutě na 4:1! Téměř ihned po rozehrávce jsme získali míč a po lajně ho potáhl Štěrba, pod
sebou viděl nabíhajícího Hamáka, jeho akrobatický kousek, kdy si se štěstím přehodil obránce a
v pádu nasměroval zakončení k tyči, znamenalo vedení 5:1! Spolupráci si oba hlavní aktéři
předchozí branky zopakovali o dvě minuty déle. Výtečnou uličkou mezi beky našel Okurka
Hamáka, ten asistenci vrátil Štěrbovi a první dvougólový zářez pro rychlíka v našem dresu byl na
světě, 70. minuta 6:1! O rozběhnutém Hamákovi se možná zadákům zdá ještě dnes, neúnavný
běžec si našel přesný oblouček Černého a nedal Kachlíkovi šanci ho zachytit, štiplavou ránu sice
Štryncl vyrazil, ale pouze k nohám dobíhajícího Uchytila, 71. minuta 7:1! Poté se utkání už spíše
dohrávalo, na hřiště se dostali všichni náhradníci. Hosté protáhnuli Žejdlíka dvěma pokusy ze
střední vzdálenosti, obě se mu podařilo vcelku jistě zneškodnit. Tečku za celým utkáním udělal
Kovář, založil celou akci přihrávkou na Suchého, který postupoval až k pokutovému území, když
už se zdálo, že neví, co s balonem, s ledovým klidem přiťukl vedle stojícímu Kovářovi a jeho
utažená placírka se od tyče odrazila do sítě, 88. minuta 8:1!
Za TJ Sokol, Lucie Peňázová
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VÝSLEDKY
38. ročníku „Lesního běhu“ – Herálec 10. října 2021
Dívky předškolní – nar. 2016 a mladší – 100m:
1. Beáta Stará
2016
SK NMNM
2. Eliška Suchá
2016
SK NMNM
3. Dorota Stará
2016
SK NMNM
4. Emma Zobačová 2016
Křižánky
5. Kateřina Sadílková 2016
Herálec
6. Sofie Filipi
2016
Herálec
7. Helena Moždiáková 2018
Brno
8. Magdalena Holanová 2018
Hrochův Týnec
9. Veronika Dítětová 2019
Herálec

3.
4.
5.
6.
7.

Chlapci předškolní – nar. 2016 a mladší – 100m:
1. Matěj Doležálek
2016
Hlinsko
2. Lukáš Dítě
2016
Herálec
3. Adam Juda
2016
Herálec
4. Lukáš Vránek
2016
Žďár nad Sázavou
5. Lukáš Holan
2016
Hrochův Týnec
Dívky prvňačky – nar. 2014/15 – 300m:
1. Lucie Sykáčková
2014
2. Nikola Svobodová 2014
3. Lucie Houdková
2015
4. Pupalová Anna
2014
5. Šárka Netolická
2015
6. Magdaléna Štolová 2015
7. Anežka Moždiáková 2014
8. Marie Moždiáková 2015

SK NMNM
SK NMNM
SK NMNM
Žďár nad Sázavou
Herálec
Herálec
SK Svratka
Brno

Chlapci prvňáci – nar. 20014/15– 300m:
1. Jan Starý
2014
2. Teodor Hromádko 2015
3. Vojtěch Kosina
2014
4. Vincent Vrbický
2014
5. Filip Bodlák
2015
6. Štěpán Teplý
2015
7. Šimon Chyba
2015

SK NMNM
SK Svratka
Hvězda Pardubice
SK NMNM
Herálec
Herálec
Herálec

Antonín Kostelecký
Josef Doležálek
Jakub Dítě
Maxmilián Koutský
Antonín Moučka

2012 KKL Hlinsko
2012 KKL Hlinsko
2013 Herálec
2013 2. ZŠ NMNM
2012 SK Svratka

4:22
4:23
5:01
5:39
5:42

Žákyně mladší – nar. 2010/11 – 1 km:
1. Edita Maštalířská
2010 SK Svratka
2. Anna Gregorová
2011 SK Svratka
3. Adéla Krupičková 2011 KKL Hlinsko
4. Veronika Kozárová 2010 SK NMNM
5. Ema Bártová
2011 KKL Hlinsko
6. Adéla Hamerská
2010 KKL Hlinsko
7. Kateřina Pospíšilová 2010 KKL Hlinsko
8. Adéla Bodláková
2011 Herálec

4:12
4:17
4:18
4:40
4:42
5:07
5:11
5:48

Žáci mladší – nar. 2010/11 – 2 km:
1. Adam Suchý
2010 Herálec
2. Adam Ťupa
2010 SK NMNM
3. Sebastian Sláma
2010 Herálec
4. Jan Jakl
2010 KKL Hlinsko
5. Matyáš Bureš
2010 Herálec
6. Jakub Kosina
2011 Hvězda Pardubice
7. Jan Moučka
2010 SK Svratka

Žákyně nejmladší – nar. 2012/13– 600m:
1. Adriana Voldánová 2012 SK Svratka
2. Marie Jaklová
2013 KKL Hlinsko
3. Karolína Příhodová 2013 KKL Hlinsko
4. Kristýna Vránková 2013 Žďár nad Sázavou
5. Lucie Slámová
2012 SK NMNM
6. Markéta Šímová 2013 SK NMNM
7. Adéla Šťouračová 2012 SK NMNM
8. Nela Houdková
2013 SK NMNM
9. Eva Dobiášová
2013 2. ZŠ NMNM
10. Tereza Netolická 2012 Herálec
11. Petra Nováková
2013 Herálec
12. Františka Vrbická 2012 Věcov
13. Tereza Černá
2013 Herálec

2:36
2:46
2:55
2:57
3:00
3:03
3:07
3:12
3:18
3:21
3:24
3:28
3:40

Žáci nejmladší – nar. 2012/13 – 1 km:
1. Ondřej Maštalířský 2012 SK Svratka
2. Vít Bárta
2013 KKL Hlinsko

4:11
4:16

Žákyně starší – nar. 2008/09 – 2 km:
1. Lucie Lorencová
2008 SK NMNM
2. Adéla Krejčová
2008 Herálec
Žáci starší – nar. 2008/09 – 3 km:
1. Filip Mareš
2008 Herálec
2. David Hamerský
2009 KKL Hlinsko

14:39
15:04

Dorostenky mladší – nar. 2006/07 – 3 km:
1. Tereza Judová
2006 Herálec
15:53
2. Barbora Slámová 2007 Herálec

17:04

Dorostenky starší – nar.2003/02 – 3 km :
1. Apoléna Seifrová 2004 KKL Hlinsko

15:07

9:56
11:07

Dorostenci mladší – nar. 2006/07 – 4 km:
1. Adam Červinka
2007 Nové Město na M. 14:41
2. Lukáš Ťupa
2007
SK NMNM 16:45
3. Dan Lempera
2007
SK NMNM 19:45
Ženy A + juniorky – nar.2003/1983 – 4 km :
1. Tereza Trávníčková 1993
Herálec

18:16

Muži a junioři – nar. 2003/1983 – 8 km:
1. Jiří Spurný 1996 Stáj Phoenix Herálec 31:55

2. Jan Kunc
1995 Motorsport Herálec 39:48
Muži veteráni – nar. 1982 a starší – 8 km:
1. Jan Červinka 1980 Nové Město na M. 37:35
2. Vábek Jaroslav 1957 Herálec
43:34
3.

V Herálci dne 10.10. 2021
Antonín Trávníček ml.

Josef Filipi 1968

Herálec

Zdeněk Teplý

sekretář závodu

ředitel závodu
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8:59
9:14
10:08
10:09
10:42
11:34
11:49

Společenská kronika
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
2.11. Jana Bartošová, Český Herálec 108, 50 let
6.11. Zdenka Bártová, Herálec 272, 89 let
9.11. Jan Gregor, Herálec 362, 82 let
11.11. Eva Appeltová, Herálec 614, 65 let
15.11. Vladimíra Ferusová, Český Herálec 149, 50 let
17.11. Petr Vodvárka, Český Herálec 473, 60 let
24.11. Miloslav Kvasnica, Český Herálec 553, 81 let
26.11. Vladimíra Vodičková, Český Herálec 20, 50 let
26.11. Jaroslav Gregor, Český Herálec 29, 60 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Inzerce

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 formou SMS do 25.listopadu.
Uveďte vaše jméno příjmení a č.p., telefonicky se vám
ozveme zpět s dalšími informacemi.
Budeme se těšit na vaše milá dítka.
Kontaktní osoba: František Gregor
tel:. 736246873

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent.
Vydává: Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01; IČ: 00 294 306; vydáno: v Herálci 29. 10. 2021; četnost: 12 x
ročně; za redakční radu: Hana Štollová; příspěvky do Zpravodaje: do 25. dne v měsíci; reg. zn.: MK ČR E 11290;
cena: 12 Kč; www.obecheralec.cz
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