Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané.
Lámal jsem si hlavu nad úvodem letošního posledního článku do našeho zpravodaje. Pomohl mi
pan Zdeněk Svěrák, jehož výrok „zuří nemoc, ceny stoupají a nálada klesá“, který řekl
v sobotu večer v televizi, jsem si dovolil vypůjčit a se kterým se plně ztotožňuji. Je opravdu
vyčerpávající čelit tak dlouho takovému vytrvalému nepříteli, jakým Covid 19 bezesporu je.
Kromě samotného onemocnění jsou nepříjemné a nebezpečné další doprovodné projevy, jež
situace více či méně zapříčinila. Mimo ekonomické aspekty je to zřejmé rozdělení společnosti
na očkované, neočkované, zastánce, odpůrce atd., atd. Kde je pravda ukáže zřejmě až čas.
Na budově obecního úřadu byla dokončena oprava střechy celkovým nákladem 705 296 Kč.
Konečná cena byla o 49 314 Kč nižší, než byla cena původní, zasmluvněná. Je to dáno
kvalitním zpracováním cenové nabídky a úsporou použitím střešních latí, nařezaných z obecního
dříví. Do karet nám také zahrál stav trámů a prken, které byly překvapivě v pořádku. Myšlenka
výměny střešní krytiny vyvstala z dlouhodobého zatékání do stávající střechy. Na tuto akci jsme
čerpali 227 000 Kč z Fondu Vysočiny v programu „Obnova venkova Vysočiny“.
Dne 4.11. proběhla závěrečná prohlídka půdní vestavby v kabinách. Při ní se zjistil jediný
nedostatek, a to chybějící hydrant. Za vzniklou situaci nemůže dodavatelská firma, protože nebyl
součástí poptávky. Zaměstnanci obce hydrant namontovali a po provedení revize jsme
stavebnímu úřadu poskytli podklady pro dokončení kolaudace. Celkové náklady na tuto
investiční akci jsou 1 631 302 Kč. Podařilo se nám získat dotaci na realizaci stavebních prací
z Ministerstva pro místní rozvoj v programu 11782- Podpora rozvoje regionů 2019+ ve výši
881 983 Kč. Vznikl tak krásný prostor pro komunitní a spolkovou činnost.
V ten samý den, tedy 4.11. proběhla prohlídka půdní vestavby v Základní škole za účelem
povolení zkušebního provozu. Zkušební provoz byl povolen a následně byla provedena
požadovaná měření dozvuku v nových učebnách pro kompletaci podkladů pro kolaudaci. Jsem
rád, že vás mohu informovat o úspěšné kolaudaci půdní vestavby. Co se týče technické stránky,
je tedy vše v pořádku. Teď už zbývá „jenom“ dokončit administrativu pro splnění požadavků
poskytovatele dotace, vyčíslit veškeré náklady a také škodu, kterou nám dodavatelská firma
svým chováním způsobila. Úhradu této škody budeme po zástupci firmy DMC Brno s.r.o.,
ing. M. Popovi, nárokovat právní cestou.
Myslím si, že vás v průběhu roku dostatečně informujeme o dění v obci, proto z dalších
rozdělaných a plánovaných investičních akcí, o kterých bych mohl psát, připomenu už jenom
podání žádosti o provedení pasportizace (legalizace) přístaveb provedených, ale administrativně
nedokončených, v uplynulých desetiletích, na budovách Obecního úřadu a zdravotního střediska,
které předcházelo spousta práce především pana místostarosty M. Trávníčka.
Chci se s vámi podělit o jeden příjemný zážitek z neděle 21.11.2021 a tím bylo svěcení nově
opraveného kříže mezi Placem a Kocandou. V této době je ještě více než kdy jindy zapotřebí
vzpomenout si, kdo jsme a kam jdeme, v čemž mě osobně toto setkání pomohlo. Se všemi
zúčastněnými jsme vzdali hold našim předkům. Když si člověk představí, kolik lidí kolem tohoto
křížku v minulosti prošlo a zastavilo se, nabude lehce přesvědčení, že je správné a potřebné tyto
drobné sakrální stavby opravovat a udržovat. Jsem příjemně překvapený ujištěním, že k němu
i v současnosti míří kroky Herálecko-Kocandských spoluobčanů. Děkuji tedy za sebe
a za všechny, kteří jsou za provedenou opravu vděčni Františku Gregorovi a všem jeho
pomocníkům. Využiji ještě příležitosti a vnesu trochu světla do financování opravy. Součet
položek za veškeré provedené práce dle podkladů F. Gregora je 30 600 Kč, z toho Obec Herálec
zaplatila za pískování a zlacení 21 500 Kč. Zbytek se uhradil z finančních prostředků vybraných
od drobných dárců. Tento křížek je dlouhodobě evidovaným majetkem obce Herálec.
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Pracovníci obce dokončili zatrubnění vodního toku na Familiích, včetně osazení kanalizační
šachty a výstavby výpustního objektu, dle projektové dokumentace. Dále je dokončena kamenná
regulace Brušoveckého potoku u Moravského hřiště. Obecní zaměstnanci dále zrealizovali
zpevněnou plochu pro parkování u kostela, připravili obecní zeleň a techniku na zimu, provedli
úklid listí na veřejných prostranstvích a další potřebné práce před nadcházející zimou. Do konce
roku bych chtěl ještě provést posílení bleskosvodu na budově obecního úřadu, aby splňoval
požadavky příslušných norem zakopáním zemnícího pásku pod chodník okolo úřadu.
V posledním zpravodaji roku 2021 je na místě poděkovat. Děkuji všem zastupitelům obce, kteří
se aktivně podílejí na provozu, vedení a rozvoji obce. Zejména však pánům místostarostům,
podílejícím se lvím podílem na přípravě projektových dokumentací a podkladů pro realizace
nových investičních akcí. Paní Ilona Vráblová vás níže informuje o dotačních titulech,
do kterých se naše obec za uplynulé tři roky přihlásila. Je jich kolem třiceti, což je opravdu
veliké číslo, svědčící o kolektivním zájmu dostat do naší obce peníze na její rozvoj. Děkuji i jí.
Dále děkuji všem obyvatelům pomáhajícím ve svém volném čase bez nároku na odměnu
s kulturním, sportovním a spolkovým životem v Herálci.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce jsme se shodli, a děkuji za to zastupitelům,
na pokračování příprav Obecního plesu v termínu 12.02.2022. Uvidíme, zda a za jakých
podmínek to situace umožní.
V normální době by byla za námi první adventní neděle a další plánovaná předvánoční setkání
před námi. Vzhledem k situaci vás pouze informuji o uskutečnění silvestrovského ohňostroje
od 18:00 hod. bez organizovaného setkání. Bude odpálen od Kulturního domu.
Před námi je poslední měsíc tohoto roku, měsíc adventní, kdy vnímáme ze všech stran, jak
bychom k sobě měli mít blíže, jak bychom si měli pomáhat a jak bychom se měli uklidnit a svoje
žití zpomalit. K nadcházejícím svátkům vám přeji hodně lidského tepla kolem sebe, prožít je
mezi blízkými a s těmi, které máte rádi, a do nového roku přeji nám všem, abychom začali v této
složité době vidět kolem sebe i třeba jenom malé pozitivní drobnosti velikosti vodních kapiček
s myšlenkou, že každé moře se z těchto kapek skládá a že bude zase dobře.
Pěkné Vánoční svátky, dětem bohatého Ježíška a pevné zdraví v roce 2022 přeje
Váš starosta

Na OÚ je v prodeji kalendář na rok 2022 za cenu 80 Kč
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Usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 39/10-2021, konaného 10.11.2021 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: 06 hod., Ing. Lukáš Teplý od 17:07 hod..
Miroslav Dítě od 17.11 hod.)
Omluveni : Ing. B. Dostál, Bc. D.Gregor, Ing. T. Odvárka
viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Anna Havlíková
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Hana Štollová, Petr Vrábel
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: M. Dítě, Ing. L. Teplý, M. Trávníček)

2. Schválení programu
Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 38/10-2021 ze dne 13.10.2021
a z jednání Rady obce Herálec č. 35/10-2021 ze dne 26.10.2021.
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce Herálec k 31.10.2021 (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 12/2021
4.3. Plán rozpočtu Obce Herálec na r. 2022
4.4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Herálec
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Smlouva o poskytnutí dotace – Fond Vysočiny - Program „Obnova venkova Vysočiny
2021“
5.2. Kupní smlouva byt 5/439 Herálec
5.3. Kupní smlouva byt 6/439 Herálec
5.4. Kupní smlouva byt 7/439 Herálec
5.5. Kupní smlouva byt 8/439 Herálec
5.6. Odvolání proti rozhodnutí Zastupitelstva obce Herálec
5.7. Žádost č.j. 880/2021 o poskytnutí peněžního daru
5.8. Žádost č.j. 863/2021 o osvobození od poplatku za komunální odpad
5.9. Žádost č.j. 761/2021 o odkup pozemků p.č. 126/13 a p.č. 126/14 v k.ú. Český Herálec
5.10. Žádost č.j. 735/2021 o odprodej pozemků p.č. 9/1, 1035/37 a 1035/10 v k.ú. Český
Herálec
5.11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-11
5.12. Žádost č.j. 869/2021 o koupi stavebních pozemků – lokalita Familie II
5.13. Žádost č.j. 776/2021 o odkup části pozemku p.č. 544/1 v k.ú. Herálec na Moravě
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5.14. Stížnost na umístění betonových patníků u domu č.p. 268
5.15. Žádost Obce Herálec o vysvětlení + Odpověď ZŠ a MŠ Herálec
5.16. Sdělení č.j. 826/2021 na opakovanou žádost Obce Herálec o možnost odprodeje, nebo
směny části pozemku p.č. 287/32 v k.ú. Herálec na Moravě
5.17. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022
na akci „Obnova místní komunikace v Herálci“
5.18. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022
na akci „Fotbalové hřiště pro malou kopanou“
5.19. Smlouva o dílo PS-01 Úpravna vody – část elektro a technologická
5.20. Dohoda o provedení práce ze dne 10.11.2021
5.21. Návrh smlouvy o dílo č.l 712/21 – Výtahy, s.r.o. Velké Meziříčí
5.22. Smlouva o dílo – Ing. Z. Galuška
5.23. Hromadná žádost č.j. 805/2021 o odkup částí pozemku p.č. 625/34 v k.ú. Herálec
na Moravě
5.24. Hřiště
6. Diskuse
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: M. Dítě, Ing. L. Teplý, M. Trávníček)
V 17:06 hodin přišel MatějTrávníček.
V 17:07 hodin přišel Ing. Lukáš Teplý.
V 17:11 hodin přišel Miroslav Dítě.

3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 38/10-2021 ze dne
13.10.2021 a z jednání Rady obce Herálec č. 35/10-2021 ze dne 26.10.2021.
Zastupitelé vzali na vědomí.

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí Hospodaření obce Herálec k 31.10.2021 – daně po měsících
a daně nápočtem.
4.2. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2021 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
4.3. ZO vzalo na vědomí plán rozpočtu Obce Herálec na rok 2022.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. L. Teplý)
4.4. ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Herálec za období
1-9/2021.)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny – program ,,Obnova
venkova Vysočiny 2021“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.2. ZO schvaluje Kupní smlouvu na byt 5/439 Herálec a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
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5.3. ZO schvaluje Kupní smlouvu na byt 6/439 Herálec a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.4. ZO schvaluje Kupní smlouvu na byt 7/439 Herálec a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.5. ZO schvaluje Kupní smlouvu na byt 8/439 Herálec a pověřuje starostu jejím podpisem.
.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.6. ZO bere na vědomí odvolání č.j. 876/2021 proti rozhodnutí ZO a schvaluje kompenzaci
spotřeby vody pro p. JV a LO z č.p. 439 ve výši 20% spotřeby vody dle žádosti
a provedeného výpočtu z evidence karet vody na dobu neurčitou za účelem proplachu
a udržování kanalizace v provozuschopném stavu.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí Ing. L. Teplý)
5.7. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 880/2021 peněžní dar ve výši 15.000,-- Kč
na konání tradičního Staročeského masopustu a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy v případě konání akce, s následným předložením vyúčtování .
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.8. ZO zamítlo žádost č.j. 863/2021 p. ML, H 463 o osvobození od poplatku za komunální
odpad.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.9. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 761/2021 p. FG, ČH 398 a doporučení stavební
komise záměr prodeje pozemků p.č. 126/13 a 126/14 v k.ú. Český Herálec.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.10. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 735/2021 a doporučení stavební komise záměr
prodeje částí pozemku p.č. 9/1, 1035/37, 1035/38 a 1035/10 v k.ú. Český Herálec
na Moravě, žadatelé MaVN, Jihlava. Starosta osloví žadatele, aby si nechali zpracovat
GP za účasti zástupce obce, po zpracování bude zveřejněn záměr prodeje na ÚD obce
Herálec a po zveřejnění bude předloženo znovu ZO ke schválení.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.11. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-11, Ing. Martin Sádovský,
IČO: 76657108, Špačkův dům - rekonstrukce, týkající se rozšíření rozsahu díla
a navýšení ceny díla o 88 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.12. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 869/2021 Mgr. AD, doporučení stavební komise
a řádně zveřejněného záměru prodeje stavebních pozemků p.č. 464/17 a 556/96
v k.ú. Český Herálec od 25.10.2021 do 9.11.2021 prodej stavebních pozemků p.č.
464/17 a 556/96 v k.ú. Český Herálec manželům D, ČH 392 za cenu ve výši 338,80
Kč/m2 včetně DPH.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.13. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 776/2021 manželů V, Moravský Krumlov
a doporučení stavební komise záměr prodeje části pozemku p.č. 544/1, tj. nově
vzniklého pozemku p.č. 544/16 v k.ú. Herálec na Moravě.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
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5.14. ZO bere na vědomí Stížnost na umístění betonových patníků u domu č.p. 268 Herálec i
odpověď stavební komise na tuto stížnost.
5.15. ZO bere na vědomí žádost Obce Herálec o vysvětlení doručených podnětů rodičů žáků
ZŠ a MŠ Herálec i odpověď vedení ZŠ a MŠ Herálec.
5.16. ZO bere na vědomí sdělení č.j. 826/2021 firmy AGRO-Měřín na opakovanou žádost
Obce Herálec o možnost odprodeje nebo směny části pozemku p.č. 287/32
v k.ú. Herálec na Moravě.
5.17. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro rok 2022, DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, na akci
„Obnova místní komunikace v Herálci“, za nákupním střediskem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.18. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro rok 2022, DT DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku, na akci „Fotbalové hřiště pro malou kopanou“.
Hlasování: Pro: 9, proti: 2
5.19. ZO schvaluje Smlouvu o dílo: ,,PS-01 Úpravna vody – část elektro a technologická“ na
úpravu vody s fi. Vodaservis s.r.o., IČO: 26277841 za cenu 224.193,64 Kč včetně DPH
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.20. ZO schvaluje Dohodu o provedení práce ze dne 10.11.2021 pro paní HŠ, zastupitelku
obce za práce spojené se zpracováním obecní kroniky, které jsou nad rámec práce
funkce zastupitele.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 1
5.21. ZO schvaluje Návrh smlouvy o dílo č. 712/21 s firmou Výtahy, s.r.o. Velké Meziříčí,
IČO: 46342354 na provádění základního servisu na výtahové plošině v ZŠ Herálec
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.22. ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Ing. Zdeněk Galuška, IČO46227211 na přípravu
pro přístřešek čekárny na Kocandě ve výši 58.695,71 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.23. ZO neschválilo na základě nedoporučení stavební komise Hromadnou žádost
č.j. 805/2021 p. E.V, H 214, p. V. U, H 357 a p. F.V, H 368 o odkoupení částí obecní
cesty p.č. 625/34 v k.ú. Herálec na Moravě.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.24. ZO souhlasí s rozdělením pozemků v lokalitě sportovního areálu.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
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Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude v pondělí 13. 12. 2021
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
Svoz odpadu
Komunální odpad – od 4. 11. 2021 každý čtvrtek

Zákaz řezání ozdobné a krycí klesti, vánočních stromků a vstup do oplocených kultur!!!
Odborný lesní hospodář
„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok“
(Charles Dickens)
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám krásné a ničím nerušené vánoční svátky plné klidu, pohody a splněných
přání. Do nového roku Vám přeji hlavně pevné zdraví.
Hana Štollová, zastupitelka

Členové Klubu patriotů přejí všem spoluobčanům radostné a pohodové
svátky vánoční a i štěstí, zdraví provázené optimismem po celý rok 2022.

Pokud to epidemiologická situace umožní, uspořádáme letos konečně

X.BEŠÍ TRH
dne 28.12.2021 od 14 hod. na ,,Gregoráku“.
Věříme, že po ročním přerušení přijdete levně nakoupit, setkat se při svařáku s přáteli a sousedy.

Zprávy z obecní knihovny
Vážení občané,
zveme Vás k návštěvě naší knihovny, která je otevřena nejenom každou středu od 14 do 17
hodin, ale také nově každý první pátek v měsíci od 17 do 18 hodin. Vybírat můžete ze široké
nabídky knih pro děti i dospělé, kterou každý rok doplňujeme o novinky ze světa české i
zahraniční literatury. Pravidelně též půjčujeme soubory knih z výměnného souboru Knihovny
Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Zajímavou novinkou v letošním roce jsou knihy
v angličtině. Více se o naší knihovně dozvíte na webových stránkách www.heralecknihovna.webnode.cz
Těšíme se na Vás!
Iva Tlustá, knihovnice
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Zahrádkáři Herálec oznamují občanům, že letošní advent je před Obecním úřadem. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat panu starostovi, že nám uvolnil jednoho zaměstnance z obce
a pomohl nám postavit betlém a nazdobit stromeček. Dále děkujeme všem, kteří nám v tomto
roce pomohli. V příštím roce uvítáme každou pomocnou ruku.
Do dalšího roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce 2022.
Zahrádkáři Herálec


Komise rozvoje obce informuje
Komise ve složení : Ing. Vráblová, Ing. Teplý a p. Dítě pracuje od konce roku 2018. Podílíme se
na rozvoji obce a to především získáváním finančních prostředků (dotací) na jednotlivé akce.
Nápadů a oblastí ke zlepšení stavu obce je hodně, ale vyhlašované výzvy a nabízené finanční
příspěvky jsou velmi omezené. Také pravidla jsou mnohdy jasně daná a pro Herálec
nepoužitelná, např. budovy vhodné k rekonstrukci nesmí být komerčně využívány (
v současnosti ani v budoucnu) – v obci se jedná o budovu kde sídlí lékaři, dům č.p.91 (bývalá
hospoda ve středu obce) a dům č.p. 221 (Špačkovo).
Na akce, které nebyly dotačně podpořeny nebo nesplňují podmínky vyhlašovaných výzev, se
průběžně snažíme vhodné dotační tituly vyhledávat a žádosti o dotace zpracovávat. Pokud se
jedná o dotace evropské, jsou to žádosti velmi složité a časově i administrativně náročné.
Například na úpravu plochy za obchodním domem byly žádosti o evropskou dotaci
zpracovávány a podávány již 3x a prozatím bohužel podpořeny nebyly. V současné době se
pokoušíme ještě požádat na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Tabulka obsahuje akce, na které byly podány žádosti o dotace v uplynulých třech letech:
9

Název akce

Celk.nákl
ady, (Kč)
254 000
5 644 088
76 423

Dotace
(Kč)
127 000
1 000 000
30 569

Posk
yt.
KÚ
MMR
KÚ

Termín
dokončení
12.2018
12.2018
10. 2019

DOTACE
realizace
ANO – ukonč.
nepodpořeno
ANO- ukonč.

17 675 351

12 372 745

MMR

2019

nepodpořeno

907 500
256 922

453750
127 000

SZIF
KÚ

2020
2019

zrušeno
ANO – ukonč.

46 860
31 800
340 000
4 162 472
72 527

46 860
31 800
204 000
2 913 730
72 527

KÚ
KÚ
KÚ
MMR
MZe

ANO – ukonč.
ANO – ukonč.
ANO – ukonč.
ANO – ukonč.
ANO – ukonč.

Dotace na lesy
Zlepšení odpadového hospodářství v obci
Zkvalitnění webových stránek obce
Cyklostezka Herálec – Svratka PD (žádala
Svratka)
Obnova 2 autobusových zastávek v obci
Oprava střechy na OÚ v Herálci
Sraz rodáků v obci
Oprava kulturního domu v Herálci
(podlaha)
Vybud. prostor pro komunit. a spolk
činnost
Půdní vestavba v ZŠ .- odborné učebny
Hřiště pro malou kopanou, novostavba
Obnova zábradlí hřbitovní zdi
Oprava místních komunikací v obci Herálec
Obnova půdních prostor obecního úřadu
Obnova autobusové zastávky Kocanda
Úprava veřejného prostranství v obci
(podáno 3x)
Energetické úspory v domě čp. 91

103 332
181 772
51 300
687 280

103 332
90 886
30 780
300 000

MZe
KÚ
KÚ
KÚ

2019
2020
9. 2020
30.6.2020
za r.201718
2020
2020
2020
30.9.2021

362 420
577 000
168 000
962 226

200 000
127 000
50 000
673 558

KÚ
KÚ
KÚ
MMR

2020
30.6.2021
22.8.2021
31.8.2021

nepodpořeno
ANO -ukonč.
ANO-odloženo
ANO – ukonč.

1 270 192

881 983

MMR

31.10.2021

ANO – ukonč.

17 496 600
3 026 666
395 065
3 772 888
1 424 605
284 034
2 508 004

15 746 940
2 000 000
276 545
3 018 310
1 139 684
100 000
2 094 583

MF
ČEZ
MZe
MMR
MMR
KÚ
OPŽP

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021

ANO- probíhá
nepodpořeno
nepodpořeno
nepodpořeno
nepodpořeno
ANO- probíhá

4 763 937

OPŽP

31.12.2022

Nucené větrání a fotovoltaika v čp. 91
Modernizace učebny a kabinetů v ZŠ
Herálec , hřiště pro malou kopanou
Herálec rekonstrukce domu čp. 91 – 3 byty
Zlepšení techn. parametrů rybníku Haťák PD

1 473 950
1 998 402
3 026 666
22 894 537
290 400

3 317 107
?
1 031 765
1 898 482
2 118 666
10 000 000
188 760

OPŽP
IROP
NSA
MF
KÚ

30.11.2022
30.12.2022
30.12.2022
31.12.2022
30.9. 2022

Výzbroj a výstroj pro SDH Herálec
Oprava místní komunikace v Herálci
Oprava oplocení a dovybavení multif.
hřiště (kurty)
Nákup a rekonstrukce budovy čp. 91 brownfield
Nákup vyvážecího vleku za traktor
Nákup výstroje a výzbroje pro JSDH
Herálec
Hospodaření v lesích - oplocenky
Obnova obecního lesa
Generel – odpadní vody v Herálci
Obnova školního atletického hřiště
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

ANO – ukonč.
nepodpořeno
nepodpořeno
ANO – ukonč.

ANO- probíhá
nepodpořeno
ANO- probíhá

KÚ – Krajský úřad, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, SZIF – Státní zemědělský intervenční fond,
MZe – Ministerstvo zemědělství, MF – Ministerstvo financí, OPŽP – Operační program životní prostředí (evropské
dotace), IROP – Integrovaný regionální operační program (evropské dotace), NSA – Národní sportovní agentura

Věříme, že i když současná situace v naší zemi není dobrá, tak alespoň v omezené míře budou
nabízené dotační programy zachovány a my budeme mít možnost i nadále usilovat o finanční
příspěvky na tolik potřebné akce směřující k rozvoji a zkrášlení naší obce. Stále je toho
opravdu hodně, co zlepšovat…
za komisi: Ing. Ilona Vráblová
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Křesťanské okénko
Symbol adventního věnce
V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je
mocnější, než všechna temnota. Proto na
adventním věnci postupně zapalujeme svíce.
Světla tak na věnci od neděle k neděli
přibývá. Toto světlo je symbolem, které
obrací naši pozornost ke Světlu, které
každému člověku daroval Bůh: Ježíš Kristus.
Věnec byl vždy symbolem vítězství,
královské důstojnosti. I v Písmu svatém se
mluví o věncích jako o projevu úcty, radosti a
vítězství. Toto vše je od Boha nabídnuto všem
lidem.
Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží
příchod
Páně,
bude
předán
věnec
spravedlnosti, vítězný věnec života (2Tim
4,8; Zj 2, 10).

“Co se tak svítí v Betlémě, jaké to
znamení. V noci že andělé slavně
na nebi zpívají.
Dítě se nám narodilo, krásné,
sličné, spanilé. Děkujme mu
s radostí, že k nám přišel
z výsosti, aby nás vykoupil.“
(zdroj:www.pastorace.cz)
Zpracovala Milada Laštovicová
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

V letošním školním roce nás ve školce čekala spousta nových, ale i známých tváří. Hned
na začátku září jsme se mohli těšit na „Divadélko Víly Srdíčkové“, od října k nám nastoupila
nová paní asistentka „teta Verča“, zažili jsme vystoupení s „Dravci“, kde jsme si mohli zblízka
prohlédnout ptáky a sovy z našich lesů i cizích krajů. Zažili jsme vystoupení plné cizích
a neznámých hudebních nástrojů protkaných pohádkou ala „Hudební workshop“,
a v listopadu nás navštívil samotný Svatý Martin na bílém koni.
Pozorovali jsme podzimní sklizeň ovoce a zeleniny, učili jsme se poznávat některé květiny
z našich zahrádek, v říjnu jsme se stali badateli našich lesů a všeho, co v něm žije a roste.
V listopadu jsme si povídali o rodině, cestování, povoláních i časových pojmech.
V prosinci nás čeká dlouhé předvánoční období, budeme se těšit na Mikuláše,
budeme vyrábět ozdoby na stromeček, povídat si o vánočních zvycích a tradicích… a snad se
můžeme těšit i na Ježíška.

Přejeme vám, děti,
ať Ježíšek přiletí
na svých vzdušných saních
a dárky vám přinese,
krásné, no těšte se!
Krásné Vánoce a mnoho zdraví v novém roce přeje MŠ Herálec!

p.uč. Maruška
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Zprávy ze školy
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

V předchozím čísle Heráleckého zpravodaje jsme Vám blíže popsali náš projekt
„Příležitost pro každého“. V tomto čísle se zaměříme na program DofE, který je určen žákům
ve věku 14+, tedy žákům devátého ročníku.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětově rozšířený program
neformálního vzdělávání. Jeho úkolem je motivovat a podporovat osobní rozvoj a získávání
dovedností, které jsou potřebné pro budoucí život a zaměstnání.
Účastníci si v programu volí aktivity ve čtyřech oblastech – pohybu, dovednosti,
dobrovolnictví a expedici. Vybraným aktivitám se věnují dobrovolně a dlouhodobě. Doba trvání
se odvíjí od zvolené úrovně programu – bronzové, stříbrné a zlaté. Protože tyto úrovně jsou
odstupňovány také věkem účastníků, mohou si naši žáci zvolit pouze bronzovou úroveň. Pokud
by chtěli v programu pokračovat na střední škole, mohou plynule navázat na stříbrnou a později
na zlatou úroveň.
Každý úspěšný absolvent programu DofE se může zúčastnit slavnostního předávání
certifikátu a odznaku. Ceremonie probíhá za účasti patronů DofE, kterými jsou například Jakub
Vágner, Marek Eben, Lejla Abbasová a mnoho dalších významných osobností. Certifikát
je mezinárodně uznávaný jak na středních a vysokých školách, tak i u zaměstnavatelů.
Program DofE má dlouholetou tradici, založil jej v roce 1956 princ Philip, vévoda
z Edinburghu, zesnulý manžel britské královny Alžběty II. V České republice funguje od roku
1995 a neustále získává nové účastníky, kterým pomáhá být #worldready, tedy připraveni
na budoucnost.
Na celém světě se účastní programu okolo 1 300 000 mladých lidí ze 130 různých zemí,
které jsou zapojené do programu DofE. Tento program dává šanci všem žákům a studentům
uspět a posílit své sebevědomí, najít sám sebe a lépe se tak připravit na život a to bez ohledu na
jejich školní výsledky, talent, fyzickou kondici, zázemí či finanční situaci. Mladí lidé jsou tímto
způsobem vedeni k vytrvalosti, odpovědnosti a sounáležitosti a tím se rozvíjí jejich hodnoty
a charaktery.

Naši žáci zapojení do programu DofE
V září tohoto roku podepsalo vedení školy smlouvu o zapojení se do programu DofE.
Ve stejném měsíci se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili besedy s regionální manažerkou
programu DofE Lisou Kořinek, která žákům blíže představila celou strukturu programu a jeho
fungování. Součástí besedy bylo i seznámení se s úspěšným absolventem zlaté úrovně, který
vyprávěl o svých zkušenostech, nově nabitých znalostech a dovednostech a zážitcích z expedic.
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Máme velikou radost, že se do tohoto programu rozhodlo zapojit hned osm žáků z naší
deváté třídy. V současné době již pracují na svých aktivitách, pro které se rozhodli. V jejich cestě
za úspěchem je doprovází naši dva učitelé, kteří prošli speciálním školením.
Jak už bylo výše zmíněno, žáci si museli vybrat pohybovou aktivitu, zvolit si jednu
dovednost a práci v dobrovolnictví. Jedné z těchto aktivit se budou muset věnovat 6 měsíců
a zbývajícím dvěma 3 měsíce.
Jako dlouhodobější aktivitu si polovina žáků zvolila pohyb. Většina z nich se rozhodla
zdokonalit svoji fyzičku v běhu a posilování a jeden z účastníků se rozhodl ujít každý týden 50
000 kroků. V oblasti dobrovolnictví se mnoho z nich rozhodlo vypomáhat naší obci například
úklidem veřejných prostor a fotbalového hřiště, výpomoc v místní knihovně nebo u správce
fotbalového hřiště. Ale žáci neopomněli ani na pomoc druhým, jako například venčení pejska
sousedům, pravidelné návštěvy v pečovatelském domě a výuka hry na kytaru pro kamarádku.
Pro zlepšení se v dovednosti polovina žáků se rozhodla pro hru na hudební nástroj. Někteří se
však rozhodli vyzkoušet něco zcela nového a tak se mezi cíli v dovednostech objevily základy
španělštiny, hra v šachy nebo vaření asijské kuchyně.
Své pokroky zaznamenávají účastníci do online aplikace zvané Online Record Book
a sdílejí tak svoje zkušenosti se svým vedoucím učitelem. Vedoucí učitel má tak po celou dobu
programu přehled o svých svěřencích a jejich výsledcích. Aplikace má počítačovou i mobilní
verzi. Stačí tedy pár kliknutí a každodenní pokrok je snadno a rychle zaznamenán.
Až žáci splní cíle, které si sami zvolili, a vše bude řádně zapsáno, čeká je na jaře příprava
a plánování expedice, která bude trvat dva dny. Právě na expedici se většina našich účastníků
nejvíce těší. Ale jsou i další důvody proč se našich „osm statečných“ rozhodlo zapojit
se do programu DofE. Zde jsou jejich slova:
„Motivují mě kamarádi, kteří jsou také zapojení, a těším se, že se zlepším ve věcech, které
mám ráda.“
„Zúčastnil jsem se, protože se chci zábavně zlepšit ve svých aktivitách.“
„Program mě zaujal tím, že za aktivity, kterým se již věnuji, mohu získat certifikát.“
„Program sám o sobě mě přijde velice zajímavý a myslím si, že je to pro všechny něco
nového. Samotný program mi dává motivaci cíle plnit. Můžu se stát lepší ve věcech, co mě
baví.“
Držme tedy všem účastníkům palce, ať se jim daří a ať je neopustí nadšení pro věc.
Mgr. Pavla Dlouhá

Soutěž ve finanční gramotnosti
Po roční přestávce se žáci naší školy zúčastnili 5. ročníku soutěže ve finanční gramotnosti
„Peníze a my“, kterou pořádá Obchodní škola ve Žďáře nad Sázavou.
Soutěže se účastní tříčlenná družstva. Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení
Barbora Slámová, Lucie Hromádková, František Závorka, Josef Vomáčka, Lucie Skryjová
a Ondřej Gregor. V první části soutěže píší soutěžící test, který má ověřit úroveň jejich znalostí
z oblasti finanční gramotnosti. Z našich žáků se nejlépe umístil Ondřej Gregor na 6. místě a Josef
Vomáčka na 7. místě. Potom už žáci soutěží jako tým a zadání úkolu bylo naplánovat relaxační
pobyt pro skupinu žáků. Soutěžící musí vymyslet nejen místo pobytu, ale také nesmí
zapomenout na finanční stránku zájezdu a musí vytvořit úplný finanční rozpočet. Svoji
prezentaci potom představí porotě i ostatním soutěžícím. Výsledky obou částí soutěže se sčítají.
Letos soutěž probíhala za přísných hygienických opatření. Jednotlivá družstva pracovala
odděleně, každé v jiné třídě, závěrečné prezentace probíhaly formou videokonference. Přesto
se soutěž žákům líbila, mohli si ověřit své znalosti a porovnat své dovednosti s ostatními.
Celkově naše družstva letos obsadila 13. a 14. místo.
Blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci školy.
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Festival vzdělávání
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili ve čtvrtek 11. listopadu Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou.
Festivalu se tradičně účastní zástupci ze středních škol nejen z kraje Vysočina, ale i z jiných
krajů. U jednotlivých stánků získali žáci informace o přijímacích zkouškách, studiu
na jednotlivých školách, někde si mohli vyzkoušet i praktické dovednosti.
Zástupci žďárských firem připravili pro návštěvníky z řad žáků základních škol soutěž
v praktických činnostech, které souvisejí s výrobou v jejich podniku. Snažili se tím přiblížit
žákům, čím se jednotlivé firmy zabývají, co je náplní práce jejich zaměstnanců.
Také jsme v rámci dnů otevřených dveří navštívili střední zdravotnickou školu a biskupské
gymnázium.
Mnohým žákům, kteří ještě nejsou rozhodnuti, jaký učební obor nebo střední školu
po absolvování základní školy zvolit, mohl festival pomoci v rozhodování o jejich budoucím
povolání.
Mgr. Blanka Junková

VESELÉ VÁNOCE A
V NOVÉM ROCE 2022 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY
PŘEJE ZŠ A MŠ HERÁLEC.

Všechny aktuální informace jsou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz.

15

MUŽI
ŽELETAVA – HERÁLEC 5:0
Hned po úvodní rozehrávce jsme roztáhli hru na Uchytila, který špatně přihrával a rázem
se za jeho záda dostal Čurda, posunul ještě na Simandla, Okurka měl míč na kopačkách, ale
situaci podcenil a Simandl vybídl znovu Čurdu, sám před Žejdlíkem byl jeden z domácích
a ve stoprocentní šanci ve skluzu těsně minul branku. Štěrba vyzkoušel běžecké schopnosti
zadáků po pasu za obranu, dokázal si připravit balon ke střele, obstřel na zadní tyč skončil mimo
zařízení. Stejnou akci předvedli i domácí, Ondráček se vyhnul ofsajdové pasti a z boku
postupoval sám proti Žejdlíkovi, gólman zakončení vykopl. Rozběhnutého Štěrbu našel Okurka,
stíhán obránci střílel slabší levačkou, střela křížem se ani tentokrát mezi tři tyče nevešla.
Koncentraci jsme ztratili po otočeném vhazování na půli hřiště, domácí rychle vhodili do hry
a byla z toho další tutovka pro Daniela, po zavření zadní tyčky nastřelil pouze konstrukci
Žejdlíkovy svatyně. Velkou chuť do hry měl Sláma a dokázal dloubnutím vyslat Štěrbu, tomu
scházelo půl kroku, aby měl klid pro zakončení, takhle vyběhl včas Tománek. Akce po jeho
zákroku pokračovala a znovu Sláma ostrým centrem hledal někoho ze spoluhráčů, na poslední
chvíli v těžké pozici odkopával Malík. Poté přišlo uklidnění a hrálo se převážně ve středu hřiště,
oba týmy zpevnily defenzivu a šanci si nikdo nevytvořil. Zhruba z třiceti metrů to tak zkoušel
po dobré práci Slámy a sklepnutí proti noze Slováček, projektil letěl těsně nad šibenici. Parádní
fotbalovou akci jsme předvedli po lahůdce Hamáka, který patičkou vyřadil ze hry hned dva
hráče, Kadlec rozehrál na Zobače, ten počkal na náběh Hamáka a jeho přesný centr zakončoval
rybičkou Sláma, vedení nám sebrala tyčka. Krátce před poločasem ještě velmi dobře hrající
Sláma získal odražený míč a ihned vyslal Štěrbu, znovu mu scházel krok, v těsné blízkosti
zkoušel přehodit Tománka, ale prudký lob přeletěl brankáře i břevno.
O poločasové přestávce jsme byli nuceni střídat na hrotu aktivního Štěrbu, kterého nahradil
Zlesák. Do druhé půle jsme vstoupili stejně jako do té první – individuální chybou – která ale
tentokrát již znamenala pohromu v podobě inkasované branky. Nedůrazný Holeš se v souboji
na půli nechal snadno přetlačit, na kolmici do otevřené obrany si naběhl Čurda a sám proti
Žejdlíkovi si dokázal poradit, 46. minuta 1:0! Střelec domácích se ke slovu dostal
i po rozehrávce standardní situace, pohodlně se otočil v šestnáctce, štiplavou ránu vyrazil Žejdlík
na roh. Napravit zaváhání mohl Holeš po dobré práci Zlesáka a přihrávce Slováčka, na hranici
vápna byl úplně sám, technická přízemní střela těsně minula branku ohlížejícího se Tománka.
V 61. minutě jsme si katastroficky počínali v defenzivě, nejprve rodící se šanci zastavil Okurka,
akce pokračovala a ve vápně jsme nechali díky nedůrazu a nedostoupení poslat něco mezi
nepovedenou střelou a přihrávkou Ondráčka na zadní tyč, tam byli hned dva hráči v bílém
a Daniel v pohodě dorážel za bezmocného Žejdlíka, 2:0! Snažili jsme se směrem dopředu něco
vymyslet, přeházeli jsme řady, postupně riskli hru na tři obránce a tři útočníky, ve finální fázi
jsme však byli bezzubí a naráželi na zahuštěnou obranu. Domácí měli dostatek prostoru pro
brejky, což byla voda na jejich mlýn, na Žejdlíka však nevyzrál Čurda ani Vrbka M. Další
ze zkratů přišel v 75. minutě. Černý faulován ve vlastním vápně poslal balon do bezpečí a šli
jsme do rychlého útoku do rozevřené obrany, ten utnul hvizd rozhodčího a žlutá karta pro
Černého v jeho rukou. Stoper doprovodil předchozí neodpískanou situaci zbytečnými
průpovídkami a místo možnosti snížit se z nebezpečné pozice kopalo proti nám. Vladeka napálil
pouze zeď, Simandl však získal odražený míč a nechal všechny přihlížející vyskládané na vápně
si zblízka prohlídnout jeho kopačky, hráčům už stačilo jen rozdat stejně jako při druhém gólu
popcorn… Pohodlný výběr místa bez našeho jakéhokoliv odporu a nechytatelné zakončení
znamenalo třígólový rozdíl, 3:0! Zvednout hlavu a alespoň ohrozit Tománka se pokusil Hamák,
po průniku po lajně z úhlu branku minul. Utkání se pak už spíše dohrávalo, k chybující defenzivě
se hlasitě přihlásil i Žejdlík. I když hra nohama mu nečiní problémy, atakován Vrbkou M. daleko
16

od branky si nedokázal poradit a středopolař domácích posadil přesný centr na hlavu Čurdy,
který neměl problém trefit opuštěnou branku, 4:0! Do rozpadlé a rezignující defenzivy si ještě
naběhl v 87. minutě mezi stopery Janiček a centr šikovně prodloužil z otočky přesně k tyči,
ze Želetavy jsme si tak odvezli pětigólový debakl.
HERÁLEC – ŠEBKOVICE 1:2 (Veselský)
Před utkáním sáhl výkonný výbor vzhledem k neuspokojivým výsledkům a snaze vnést
do hráčské kabiny impuls k odvolání trenéra Cacha. Tomu děkujeme za odvedenou práci.
Na trenérskou lavičku usedl pro poslední dvě kola tandem Boháč – Ptaszek J.
Do utkání jsme vstoupili s velkou chutí a gólově jsme se prosadili již v 7. minutě. Dobře zavřeli
lajnu proti možnému protiútoku po ztrátě Hamák se Slámou, vybojovali míč zpět a Sláma
posouval na Černého, ten roztáhnul hru na Veselského, jeho pokus o centr se mu podařil trefit
tak šikovně, že Klubal v hostující brance situaci nevyhodnotil dobře a už se stihl jen bezmocně
ohlédnout, 1:0! Po inkasovaném gólu si vzaly slovo Šebkovice a snažily se dostat do našeho
vápna, více než rohové kopy z toho ale nevytěžily. Vsadili jsme na rychlý přechod do útoku,
Holeš mezi beky vyslal Uchytila, tomu scházel krok, aby si posunul balon před vyběhnutým
Klubalem, ten míč sice neodehrál a po bloku zůstal před vápnem, v bezprostřední blízkosti však
nebyl nikdo v pruhovaném, který by zakončoval do opuštěné branky. Poté se snažil rychlý kontr
zakončit Sláma, uvnitř šestnáctky obstřelem minul branku. Po průnikovce opět Uchytilovi chyběl
krok k převzetí přihrávky, Klubal tentokrát s včasným výběhem a stáhnutím míče do rukavic
neměl problém. Blizoučko zvýšení vedení byl náš kapitán po rohu Holeše, hlavičku otřel o levou
tyč. Šebkovice zahrozily rovněž po standardce, po rozehrávce z půli hřiště vracel z boku
na penaltu Dvořák, osamocený Venhoda hlavičkoval tak jak stál a zařízení vůbec netrefil. Vzadu
jsme se snažili kombinovat a neukvapovat se dlouhými míči jako hosté, když jsme se po pečlivé
rozehrávce dokázali osvobodit ze sevření, křížně nakopl balon Hamák na rozběhnutého Štěrbu.
Křídelník uplatnil rychlost a dokázal se dostat až do blízkosti Klubala, ten měl plné ruce práce,
aby vyrazil před dobíhajícím Uchytilem nepříjemný přízemní centr alespoň před sebe,
do bezpečí pak uklidil jeden z dobíhajících obránců. Dobrý pas z hloubi pole potáhl k vápnu
Kovář, přihrával pod sebe na Hamáka, s jehož utaženou ranou měl Klubal co dělat, aby vyrazil
alespoň na roh. Před poločasem jsme trošku ubrali z tempa a nechali hostům až příliš prostoru,
využít toho chtěl Pánek, jeho střela ale našla pouze rukavice připraveného Žejdlíka, který
se střelou mířící k tyči neměl problém. V defenzivě si velice dobře počínal Černý, dokázal
se prosadit v těžkých soubojích, selhání tak přišlo nečekaně ve 45. minutě. Balon za obranu
si stoper dobře pokryl a před dotírajícím Kotačkou chtěl situaci řešit fotbalově přihrávkou
na Žejdlíka, malá domů mu však zle nevyšla a hostující útočník po jejím vystihnutí a kličce
Žejdlíkovi zakončoval do prázdné branky, 1:1! Po obdržené brance se tak šlo do kabin
za nerozhodného stavu a ve velmi odlišném psychickém rozpoložení.
I ve druhém poločase jsme měli hned zkraje velkou možnost ke skórování. Slováček, který
vystřídal zraněného Okurku, se zapojil do rychlé kombinace, když po nepřesnosti hostů vyvezl
balon a vyslal rozběhnutého Štěrbu. Ten mu ve vápně přihrávku vracel na penaltový puntík,
Slováčkovi se podařilo dostat balon ještě na malé vápno, kde byl úplně volný Uchytil, který
nezvládl pokus o rychlé zakončení ve vyložené pozici a Klubal s obránci mu cestu po jeho
zaškobrtnutí zatarasili. Kadlec se dostal z obležení protihráčů a předal Slováčkovi, po naražení
se Slámou se rozhlédl Holeš a poslal povedený centr na zadní tyč, kde dobíhal Štěrba, který
potvrdil, že nezakončuje hlavou každý zápas a z bezprostřední blízkosti hlavičkoval vedle. Poté
se nic nedělo, oproti prvnímu poločasu byla hra o poznání více rozkouskovaná, na obou stranách
přibylo nedovolených zákroků. Vzruch přinesla až 66. minuta. Hrající trenér Ptaszek byl nucen
vyslat sám sebe do boje po zranění Veselského, pro kterého bohužel podzim skončil již o týden
dříve. Jak to při rozehrávce nemá vypadat předvedl, když namazal přímo napadajícímu protihráči
a zatáhl za žlutou záchrannou brzdu. K přímému kopu se postavil Pánek, povedená rána
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rozezvučela břevno nad Žejdlíkem, balon se odrazil znovu k Pánkovi, parádní volej našel pouze
hlavu Černého, Žejdlík si poté došel pro odražený balon. Rozvlnit síť se nám podařilo po akci
Slámy, který vyčkal na Holeše a elegantně mu přiťukl, ten přihrával Uchytilovi, který krkolomně
dostal míč do branky. Hlavní sudí ukázala na středový kruh, stejně jako pomezní rozhodčí.
Šebkovičtí reklamovali hru rukou, což vedlo k poradě arbitrů, nakonec původní rozhodnutí
odvolali a kopalo se od Klubalovy svatyně. Zda bylo nebo nebylo dosáhnuto gólu regulérně,
to by nám nejspíš rozklíčovalo pouze deset různých záběrů VARu a evidentně ani žena a muž
v černém nebyli o svém výroku stoprocentně přesvědčeni… Pokračovalo se dál a zkusili jsme
rošádu v podobě vysunutí Ptaszeka na hrot a Uchytila na beka, ten se dostal i z této pozice
do zakončení. Štěrba se uvolnil u postranní čáry a prosmýkl se kolem obránců až před Klubala,
přihrávkou vyzval kapitána, který v dobré pozici z první střílel nad. Když už se zdálo, že se oba
týmy rozejdou smírně, přišla první nastavená minuta. Přibil úmyslně zachytil míč do rukou
a kopal se přímý kop kousek za polovinou hřiště. K exekuci se postavil Holeš a naložil s ní
tragicky, pokus o centr letěl sotva třicet čísel nad zemí a trefil prvního hráče v zeleném na vápně,
poslední Hamák chtěl vracet do ohně a trefil před sebou stojícího Kováře, balon se ještě dostal
k Holešovi. Ten se naivně pustil u lajny do bezvýchodné situace mezi tři protihráče a došlo
ke ztrátě, rychlé nakopnutí navedl až k vápně Rybka stíhaný Hamákem, křížnou střelu vyrazil
skvělým zákrokem Žejdlík, dobíhající Kotačka z hranice pokutového území natáhl k výtečnému
zakončení a dokonale ztrestal i druhou naší dětinskou chybu, 91. minuta 1:2!
ŠEBKOVICE – HERÁLEC 1:2 (Zobač, Holeš)
Před důležitým utkáním jsme řešili velice nepříjemnou situaci, k dispozici nebyl ani jeden
brankář, rukavice tak navlékl Ptaszek, což se nakonec ukázalo jako klíčový tah.
Do zápasu jsme, stejně jako před týdnem, vstoupili velice dobře, hned zkraje vyhrál souboj
po autovém vhazování Uchytil, Štěrba špičkou kopačky uvnitř vápna postrčil na Slámu, slabým
zakončením v dobré pozici Kubu nepřekvapil. Zahřívací zákrok si připsal Ptaszek, když si našel
ostrý centr z boku a ulehčil práci obráncům. Přehled ve hře hrající trenér předvedl v 16. minutě.
Vypracovaný gól začal rozvážnou rozehrávkou právě od gólmana, který se neunáhlil a našel
přesným odkopem spoluhráče, Štěrba tentokrát použil na svoji kštici gelu tak akorát a hlavičkou
pěkně posunul na Kováře, tomu pomohlo podklouznutí soupeře a mohl pohodlně posouvat
na Slámu, na jeho krásnou uličku si naběhl Zobač, sekl balon a střílel na zadní tyč, Kuba si sice
na jeho chytré zakončení sáhl, ale nezabránil vůbec prvnímu soutěžnímu zápisu pracovitého
záložníka v našem dresu, 0:1! Po boji ve středu pole se dostal balon na rozběhnutého Rybku,
jeho průnik po straně hlídal Hamák, zasekávačku sice nestihl pokrýt, ale do střely se položil
Černý a nebezpečí zneškodnil. Hrálo se převážně ve středu hřiště, byli jsme více na míči,
k ohrožení gólmanů na obou stranách nedocházelo. Až když sražený přímý kop Holeše napálil
za vápnem Slováček, dostal se míč ještě k Uchytilovi, který rozvlnil síť podruhé, oslavu zvýšení
náskoku překazil správně zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího. Vše jsme si vynahradili
ve 31. minutě. Velice dobře pracoval uprostřed hřiště trojúhelník Slováček – Holeš – Sláma,
když si posledně dva jmenovaní narazili u půlící čáry, hledal Holeš rozběhnutého Hamáka, jeho
překvapující zakončení na přední tyč nejistým zákrokem vyrazil Kuba, pak se stoper s gólmanem
dopustili obrovské chyby, když Přibil přiťukl přímo do rukavic gólmana a pískal se nepřímý
volný kop. Exekuce nadějné situace uvnitř vápna zdvihla na nohy celou naší lavičku, porada
před rozehráním se vyplatila, Slováček jemně posunul na Holeše a tvůrce hry nechal zapomenout
na svoje zaváhání v minulém zápase, přesně mířenou ranou pod víko nedal domácí zdi stojící
téměř na brankové čáře šanci, 0:2! Po zvýšení vedení jsme nikam nespěchali, hráli jsme velice
dobře směrem do defenzivy a nenechali domácí prověřit Ptaszeka, který tak z branky mohl
v klidu sledovat počínání svých svěřenců. Kromě našich tří gólů, kdy jeden z nich nebyl uznán,
se nic zajímavého neudálo a do kabin jsme šli, i díky tentokrát pohlídanému závěru,
s dvougólovým polštářem.
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Do druhého dějství jsme vstupovali s jasným taktickým záměrem – neinkasovat brzy branku –
což jsme si mohli odškrtnout jako nesplněno téměř ihned. Zbytečný faul Štěrby u postranní čáry
potrestal po povedeném centru domácí kapitán Dvořák, který hlavou postrčil přesně k tyči za
bezmocného Ptaszeka, 49. minuta 1:2! Smolařem závěrečného dvojutkání se stal Černý. Kovář
šel na půlící čáře do rizika a nezvládl kličku soupeři, díky tomu se rychlonohý Říha řítil
do brejku, Černý šel do skluzu a protože se mu nepodařilo trefit míč, ale pouze nohy křídelníka,
po odpískání rovnou natahoval ruku pro klíče od kabin, jasná druhá žlutá karta v 55. minutě.
Boháčovi na trenérském můstku začalo být v chladném odpoledni pořádně horko, po ubráněné
standardce stáhl na pozici stopera Uchytila, kterého na hrotu nahradil Sláma. Začalo se hrát
hekticky, domácí nás přitlačili a my jsme začali kazit. Když vyvezl balon Dvořák, našel přesnou
přihrávkou mezi obránce Říhu, Kovář se nenechal rychlostně zahanbit a skluzem překazil
přihrávku na před branku se řítící zelenožlutou lavinu. Šebkovice hrály jednoduše a ani v početní
výhodě neustoupily ze svého fotbalu plného nakopávaných balonů. Výjimku předvedl krajní
záložník, který se od pomezní čáry nadechl k velkému sólu, díky rychlosti a odvaze se prosmýkl
postupně hned kolem trojice bránících hráčů a přihrával pod sebe na Venhodu, ten ještě našel
spoluhráče na malém vápně, první fantastický zákrok předvedl Ptaszek, který hokejově sklepl
betony včas. Poté jsme dokázali hru uklidnit, na hřiště jsme poslali místo Slámy Skálu
a poctivým přesouváním a vykrýváním prostoru jsme soupeře do ničeho nepustili. Nebezpečím
tak byly standardní situace a rohové kopy, obránci dokázali tyto situace uskákat, navíc jim
pomohl Ptaszek, který doslova létal před svou brankou a ani s vysokými míči neměl problémy.
Obráncům zavařil Holeš při otálení s rozehrávkou a opět zbytečnému riziku na půlící čáře, kdy
se snažil vymotat kličkami ze sevření, o balon přišel a přenesení hry na druhou stranu znamenalo
úprk Říhy, Kovář ho stihl alespoň faulovat na hranici vápna, za což viděl žlutý kartónek,
i tentokrát jsme přímý kop ubránili. Při další nepřehledné situaci po centru do vápna se nám
dlouho nedařilo odkopnout do bezpečí, vzešla z toho další tutovka a zákrok Ptaszeka, který
se nenechal z bezprostřední blízkosti překonat ani tentokrát. O dost méně práce měl při dvou
obloučkách za obranu a hlavičkách domácích, obě se snesly nad břevno jeho branky. Tlak jsme
částečně otupili střídáním, místo Slováčka, který se zhostil čištění prostoru před stopery
na výbornou, naskočil Zlesák a vystřídal na hrotu do zálohy se zasunujícího Skálu. Plný sil
dokázal dělat problémy v rozehrávce domácím zadákům a v soubojích jim nedal nic zadarmo.
Poslední obrovskou šanci měly již v nastavení Šebkovice znovu po individuálním průniku
a přihrávce do vápna, v mlýnici zakončoval ve stoprocentní šanci jeden ze žlutozelených, stopku
mu vystavil opět Ptaszek, který tak korunoval svůj skvělý výkon. Pokud jsme si mysleli, že
prožijeme klidnou zimu bez přestupových tahanic, tak jsme se zmýlili, po tomto odpoledni se
totiž kolem zkušeného univerzála roztočí nejedno přestupové laso! Poslední slovo v zápase jsme
si vzali my, po faulu nakopl Uchytil balon k brance Klubala, který byl drtivou část druhé půle
bez práce, Zlesák šel průbojně za nákopem, ke kterému se i dostal a zakončením s tečí zajistil
rohový kop, po jehož rozehrávce zaznělo závěrečné písknutí. Vydřené body jsme si tak
vzhledem k naší venkovní bídě překvapivě, ale zcela zaslouženě, odvezli všechny.
Podzim nelze hodnotit jinak než jako nepovedený. V létě jsme zajímavě posílili a po herně
i výsledkově zdařilé přípravě jsme vstupovali do soutěže s přáním vyhnout se spodku tabulky
a bavit fanoušky dobrým fotbalem, což se bohužel nepovedlo. Doplatili jsme na rozsáhlou
marodku a nevyrovnané výkony. Zranění se nevyhnula klíčovým hráčům, citelně nám chyběl
Boháč, který odehrál pouze tři kola. Když už jsme se začali dávat zdravotně dohromady
a odehráli výborná utkání s Měřínem a Kouty, nezvládli jsme důležité souboje s Radešínkou
i Žďárem a herní pohoda byla opět na bodu mrazu. V zimní přestávce nás tak čeká spousta práce,
abychom se co nejlépe připravili na tuhé jarní boje. Kdo nás do nich povede z trenérského křesla
a jaký bude mít k dispozici kádr, o tom se teprve bude jednat.
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Závěrem bychom rádi poděkovali všem fanouškům za přízeň, zejména pak těm, kteří nás
doprovázeli i na venkovní střetnutí, vážíme si Vaší podpory! Dále patří dík panu Jiřímu
Stodolovi a obci Herálec za sponzorské příspěvky. V neposlední řadě pak všem hráčům
a ostatním činovníkům, kteří se okolo fotbalu v Herálci ,,motají“. Dobrovolně si tak ukrajují
ze svého volného času a je třeba mít na paměti, že i když se zrovna na trávníku nedaří podle
představ, nejdůležitější je, že se u nás fotbal hraje, a to stále na poměrně vysoké úrovni.
Přejeme všem příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce a úspěšný vstup do nového roku.
Hlavně pevné zdraví, abychom se mohli všichni sejít na konci března na našem hřišti, kdy
přivítáme lídra z Rapotic!

Za TJ Sokol Herálec Lucie Peňázová
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Společenská kronika
V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
4.12. Stanislav Petrlík, Herálec 244, 55 let
12.12. Jarmila Příhodová, Český Herálec 39, 80 let
15.12. Miloslava Ondráčková, Český Herálec 444, 70 let
16.12. Eva Čepelová, Herálec 228, 70 let
20.12.Miloslava Šilerová, Český Herálec 64, 60 let
22.12. František Hamák, Herálec 287, 83 let
26.12. Jan Kunc, Český Herálec 168, 55 let
28.12. Jana Kučerová, Český Herálec 18, 50 let
30.12. Marie Bezchlebová, Herálec 195, 75 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Inzerce
Přijímáme objednávky na vánoční kapry
v místním řeznictví nebo na tf. čísle
739496947.
Prodej bude probíhat 22. 12. na obvyklém
místě od 10 hodin.
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