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Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané,
chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. Květen je měsícem definitivního konce zimy,
mělo by začít hezké slunné a teplé počasí. Snad to tak bude a bude na světě důvod k dobré náladě
a větší pohodě.
Nedá se nezareagovat na dění ve světě a přímé následky z něj vyplývajících, se kterými se u nás v obci
potýkáme.
V budově DPS jsme za uplynulý měsíc ubytovali nejprve skupinu osmi ukrajinských romských
uprchlíků. Pomohli jsme jim vyřídit veškeré náležitosti na úřadech. Pro mě osobně byl velikým
rozčarováním jejich přístup k nabídnuté pomoci, a proto jsem ani nelitoval jejich rozhodnutí, že půjdou
hledat štěstí jinam. Evidentně vzali naši obec jako jakousi přestupní stanici. Prakticky ihned po jejich
odjezdu jsme ubytovali jinou skupinu šesti lidí (čtyř dospělých a dvou dospívajících dětí) s úplně
odlišným přístupem, kdy na nich byla vidět veliká úleva (2000 km prchali osobním autem
10 dní), vděk a chuť okamžitě se zapojit do pracovního procesu. Také jim jsme pomohli vyřídit
potřebné formality, našli jsme některým práci a neregistrujeme žádné problémy v ubytovacích
prostorech. Další uprchlíci jsou ubytovaní na faře i v soukromých domácnostech.
Další záležitostí, která je úzce spojená s válkou a jejími následky je snaha ušetřit obecní finance za
provoz budov v majetku obce. Shodou okolností jsem toto začal řešit už loni v létě. Naším největším
spotřebitelem je základní a mateřská škola, kterou vytápíme plynem. Hledala se vhodná technologie
ke změně způsobu vytápění. Po mnoha jednáních, několika exkurzích a prezentacích zastupitelé obce
na svém minulém zasedání schválili realizaci změny způsobu vytápění v ZŠ a MŠ a schválili pořízení
studie proveditelnosti z plynového vytápění na vytápění Biomasou. V našem případě by to měly být
agropelety vyrobené ze sena, pocházejícího z podmáčených luk v okolí Herálce. Sekání a odvoz sena
z těchto lokalit už více než dvacet roků organizuje a provádí Sdružení krajina z Počítek, se kterým od
začátku komunikuji a které bude garantem dodávky suroviny pro peletkárnu ve Žďáře. Výsledným
efektem pro nás bude stabilní a cenově dostupný zdroj paliva. To by se mělo spalovat v kotli
s nominálním výkonem pokrývajícím spotřebu objektu. Zaokruhovalo by se tak využití dostupné
a obnovitelné biomasy vyrábějící energii pro vytápění školy v jednom regionu. Největším efektem by
měla být samozřejmě úspora nákladů. Ta bude zřejmá z vypracované studie proveditelnosti. Jejím
obsahem budou údaje o velikosti investice, nákladech na vytápění a z toho vyplývající návratnosti
investice. Zastupitelé potom definitivně rozhodnou o pořízení nové technologie. Změna způsobu
vytápění takového objektu jako je naše škola, je věcí náročnou, a v současné době je do ní
zainteresování mnoho lidí. Jednáme i s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při
Českém vysokém učení technickém z Prahy.
Zastupitelé obce také na minulém zasedání schválili změnu Územní studie pro výstavbu inženýrských
sítí v připravované lokalitě Chaloupky. Změna se týká vyčlenění pozemků pro výstavbu dvou řadových
domů po šesti bytových jednotkách. Následkem této změny bude mimo jiné za A) – zvýšení kapacity
území z původních 29 na 39 stavebních míst (a tím očekávaný benefit v podobě nárůstu občanů obce),
B) – snížení cenové dostupnosti bydlení (na základě současného vývoje cen stavebních materiálů
a práce), C) – snížení výsledné ceny všech pozemků v lokalitě (dotace na výstavbu parcel jsou
v současnosti vázané na celkový počet stavebních pozemků). S tímto rozhodnutím budou do budoucna
spojené i starosti s organizováním samotné výstavby řadových domů, které by v případě neschválení
změny vedení obce nemuselo řešit, ale jsem přesvědčený a děkuji těm zastupitelům, kteří hlasovali pro
změnu, že je tento krok správný a pomůže naší obci v rozvoji a nabídce cenově dostupného bydlení ve
svém.
Na přelomu března a dubna bylo v Herálci provedeno po dobu 14 dní měření kvality ovzduší. Další
měření proběhne letos v létě a poslední v topné sezoně 2023. Účelem je provedení a vyhodnocení
detailního měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků. Na základě provedených
měření v účastněných obcích bude vytvořený akční plán pro Kraj Vysočina, ve kterém budou
definována nová vhodná opatření ke snížení koncentrací výše uvedených nebezpečných látek. Věřím,
že získaná data budou pro naši obec přínosná a budeme mít možnost srovnání s jinými aglomeracemi.
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V následujících týdnech by mělo dojít ke kolaudaci přístaveb Nákupního střediska, a tím splnění jedné
z podmínek dokončení převodu Nákupního střediska novému majiteli. O tom, co by se poté mělo dít
jsem vás už několikrát informoval. Vedení obce bylo v uplynulém roce a půl do dokončení převodu
zainteresováno. Vzešla od nás maximální snaha a podpora k dokončení převodu, ale jsou záležitosti,
které už bohužel nemůžeme ovlivnit. Držím palce, aby se převod povedl a aby se Nákupní středisko
mohlo začít rekonstruovat. Tak snad!!!
Ve škole začala dne 25.4. předáním staveniště celková rekonstrukce odborné učebny Chemie a Fyziky
a přilehlých kabinetů. Dojde k celkovým výměnám rozvodů vody, odpadů a elektřiny, kompletní
opravě povrchů stěn a podlah. Učebna a kabinety budou vybaveny novým nábytkem, laboratorními
stoly, multimediálním zařízením atd. Celková investice bude přesahovat dva miliony korun. Akce je
podpořena dotací ve výši dvou milionů, kterou poskytlo prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj z Integrovaného operačního programu. Děkuji panu místostarostovi
Ing. Teplému za vyřízení podkladů pro realizaci stavby a Ing. Vráblové za pomoc s podáním žádosti
o dotaci.
V těchto dnech probíhá vyhodnocení druhého kola výběrového řízení na dodavatele Vestavby zubní
ordinace do objektu obecního úřadu. Jakmile bude zhotovitel vybrán, začnou samotné stavební práce.
V obecním lese se podařilo dotěžit dříví z posledního polomu, na polovičce výměry máme
i zlikvidovaný klest. Probíhají práce na zřízení oplocenek a zasázení vzniklých pasek. Tyto práce
realizujeme v co možná největší míře zaměstnanci obecního úřadu. Ti dále pracují na dokončení
jarního úklidu obce, čištění kanalizačních vpustí a údržbě veřejných prostranství. Na budově obecního
úřadu provedli montáž nového zemění pro hromosvod a nového vedení dešťové kanalizace.
Namontovali jsme další dvě nová zemní šoupata na obecním vodovodu. Došlo k odstranění starých
jabloní na palouku pod školou. Tyto budou nahrazeny novými stromky. Na parkovací plochu u bočního
vchodu do kostela chlapi navezli a zhutnili konečnou vrstvu frézovaného asfaltu.
Pěkný květen přeje Váš starosta
Dobrý den, ahoj
po dlouhé pauze se plánujeme
opět
pravidelně
scházet,
tentokrát však ve venkovním
prostředí s větším zaměřením
na atletické sporty. Nebude se
už jednat jen o sportovní hry,
ale všeobecnou sportovní
přípravu
s větším zaměřením na běžecké
disciplíny. Na druhou stranu,
nebudou
tréninky
jen
o atletice, ale plánujeme
i přípravu proložit výlety na
kole či u vody.
Z počátku bychom se scházeli
každý čtvrtek od 18:00 na
atletickém oválu u fotbalového
hřiště. Děti, které budou chtít
své síly poměřit v širší konkurenci, budou moci Herálec reprezentovat na závodech v okolí, případně
i dál. Tréninky budou určeny pro děti od 6 do 15 let. Podle počtu dětí upravíme věkové skupiny.

Matěj Trávníček
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 45/4-2022, konaného 13.04.2022 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: 14 ( v 17:10 hod. přišel Miroslav Dítě, v 17:12 hod. přišel Ing. Lukáš Teplý,
v 17:31 hod přišel Ing. Bohumil Dostál, v 18:53 odešel Ing. Karel Štoll)
Omluven: Zdeňka Gregorová viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Anna Havlíková
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Kristýna Teplá a Bc. David Gregor
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. L. Teplý, Ing. B. Dostál)

2. Schválení programu
Návrh doplněného programu jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 44/3-2022 ze dne 16.3.2022 a z jednání Rady
obce Herálec č. 41/3-2022 ze dne 30.3.2022.
4. Hospodaření obce
4.1. Daňová výtěžnost (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 2/2022
4.3. Zápis z finančního výboru OÚ Herálec
4.4. Protokol o výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Darovací smlouva – Kraj Vysočina
5.2. Smlouva č.: NM001030071498/003-EMON o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
EG.D, a.s.
5.3. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl.
5.4. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
5.5. Územní studie Chaloupky
5.6. Žádost o snížení vnitřních obrubníků chodníku ležícího na parcele 1019/14
5.7. Žádost o finanční dar Domácí hospic Vysočina
5.8. Žádost o vybudování příjezdové komunikace včetně inženýrských sítí
5.9. Žádost na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
5.10. Žádost č.j. 172/2022 o odprodej částí pozemků p.č. 241/2 a 239/9 v k.ú. Herálec na Moravě
5.11. Vytápění ZŠ Herálec
5.12. Změna katastrální hranice
5.13. Odvolání proti rozhodnutí – p. Krebs
5.14. Žádost o změnu územního plánu – p. Král
5.15. Hodnotící komise na dodavatele realizace ordinace zubaře v čp. 81
6. Diskuse
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: M. Dítě, Ing. L. Teplý, Ing. B. Dostál )
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3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 44/3-2022 ze dne 16.3.2022
a z jednání Rady obce Herálec č. 41/3-2022 ze dne 30.3.2022.
Zastupitelé vzali na vědomí.
V 17:10 přišel: M. Dítě.

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí daňovou výtěžnost Obce Herálec do 31.3.2022.
V 17:12 přišel: Ing. L. Teplý.
4.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č 2/2022 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 ( Chybí: Ing. B. Dostál)
4.3. ZO bere na vědomí Zprávu z jednání Finančního výboru OÚ Herálec.
4.4. ZO bere na vědomí Protokol o výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření za období
1.10.2021 – 31.12.2021 Základní školy a Mateřské školy v Herálci.

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Darovací smlouvu k pozemkům p.č. 525/13, 525/14, 527/3 v k.ú. Herálec na
Moravě – Kraj Vysočina.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 ( Chybí: Ing. B. Dostál)
5.2. ZO schvaluje Smlouvu č. :NM-001030071498/003-EMON o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – EG.D, a.s..
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 ( Chybí: Ing. B. Dostál)
5.3. ZO schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
č. VP_2022_42671 – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 ( Chybí: Ing. B. Dostál)
5.4. ZO schvaluje Žádost č.j. 215/2022 o pokračování podpory Linky bezpečí s darem ve výši
2500,-- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 ( Chybí: Ing. B. Dostál)
V 17:31 přišel: Ing. B. Dostál
5.5. ZO schvaluje změnu územní studie Chaloupky na vybudování dvou šestiřadovek dle návrhu
č. 1. z podkladů pro jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 8, proti: 4, zdrž: 2
Návrh byl schválen.
5.6. ZO schvaluje Žádost č.j. 207/2022 o snížení vnitřních obrubníků chodníku ležícího na parcele
1019/14 a úpravy chodníků pro zajištění sjezdu od garážového stání na hlavní komunikaci
a bezbariérovému vstupu do kadeřnictví. Náklady bude hradit žadatel, realizace bude
provedena dodavatelskou firmou a to až po ukončení udržitelnosti dotace.
Hlasování: Pro: 12, proti: 1, zdrž: 1
5.7. ZO schvaluje Žádost č.j. 288/2022 o finanční dar na činnost Domácího hospice Vysočina na
rok 2022 ve výši 5 tis. Kč.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
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5.8. ZO schvaluje Žádost č.j. 291/2022 o vybudování příjezdové komunikace včetně inženýrských
sítí.
Hlasování: Pro: 0, proti: 13, zdrž: 1
Návrh nebyl schválen.
5.8.1. ZO schvaluje nabídnout žadatelům část pozemku p.č. 442/4 k prodeji, za účelem vybudování
přístupové komunikace a dovedení inženýrských sítí v majetku obce k jejich nemovitostem,
o šířce 5 m, za cenu dle schváleného sazebníku.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.9. ZO bere na vědomí nutnost zpracování odpovědi na žádost č.j. 292/2022 podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5.10. ZO schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 241/2 a 239/9 v k.ú. Herálec na Moravě,
žadatelka VŠ, Žďár nad Sázavou. Starosta osloví p. Š, aby si nechala zpracovat GP, při kterém
bude přítomen 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: 2
V 18:53 hod. odešel Ing. K. Štoll
5.11.1. ZO schvaluje realizaci změny způsobu vytápění v ZŠ a MŠ Herálec.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.11.2. ZO schvaluje pořízení studie proveditelnosti na změnu způsobu vytápění v ZŠ a MŠ
Herálec zařízením WAVE.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.12. ZO souhlasí se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Český Herálec a k.ú. Kocanda.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.13. ZO schvaluje vzdání se lhůty na odvolání proti rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou na
dodatečné povolení změny stavby před dokončením pro stavbu Přístavba a stavební úpravy
objektu občanského vybavení č.p. 114 Herálec.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.14. ZO bere na vědomí Žádost č.j. 266/2022 o změnu územního plánu – p. K a připojí tuto žádost
k ostatním žádostem, které Obec Herálec eviduje.
5.15. ZO schvaluje hodnotící komisi na dodavatele realizace ordinace zubaře v č.p. 81. Výběrové
řízení se uskuteční v pondělí 25.4.2022 v 10:00 hod. v kanceláři starosty na OÚ Herálec.
členové: starosta – Z. Gregor, Ing. L. Teplý a M. Trávníček, náhradník: Bc. M. Pospíšilová
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 3

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 11. 5. 2022
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
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!!!!! Poplatky v roce 2022 – splatnost do 31.5.2022

!!!!!

Popelnice: poplatek za komunální odpad 550 Kč/ osoba s trvalým pobytem
550 Kč/ stavba k individuální rekreaci
Stočné: 550 Kč/ osoba s trvalým pobytem + 55 Kč (10% DPH) celkem 605 Kč
750 Kč/ vlastníci staveb určených k individuální rekreaci + 10 % DPH
celkem 825 Kč.
Pes: za jednoho psa 300 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 300 Kč.
Tzn. za popelnice a stočné za 1 osobu s trvalým pobytem – 1155 Kč,
za1 rekreační chalupu – 1375 Kč.
Čú: 1623750339/0800 VS: číslo popisné

POZVÁNKA
Kulturní komise zve všechny turisty a přátele lesa na tradiční
VÝŠLAP NA ŽÁKOVU HORU*.
Termín: 14. 5. 2022
Sraz účastníků ve 13:30 u obecního úřadu.
Občerstvení zajištěno.
*Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Z OBECNÍ KRONIKY
Oheň je jedním z přírodních živlů, které provází lidstvo od nepaměti. Hřeje, ve tmě
poskytuje světlo a navozuje pocit bezpečí. Jakmile se ale rozšíří, stává se nebezpečným
a ničivým.
A právě takovým se bohužel stal i v r. 1923.

Z neznámých důvodů asi z neopatrnosti vznikl v M. Herálci v domě Josefa
Bureše („Matějáka“) oheň, který se rozšířil na sousední stavení u Brázdu (u
Filipu) dále na stavení pekaře Jos. Hamáka, vedle souseda Jos. Tučka. Přivolaní
hasiči ze Žďáru, ze Svratky, z Hlinska a oba hasičské sbory z Mor. a Českého
Herálce měly mnoho práce aby se obrovský požár podporovaný velikým větrem
nerozšířil dále. Ku všemu ještě v době letní nebylo vody, takže s velikou
námahou oheň byl zdolán.
Hana Štollová
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

CO UŽ PROBĚHLO
V dubnu jsme začali oslavovat jaro a jarní svátky- Velikonoce. Ve středu obce jsme ve
spolupráci se zahrádkáři ozdobili dvě břízky našimi výrobky, také jsme si vyrobili
velikonočního zajíčka, zaseli si řeřichu a pozorovali její klíčení.
Povídali jsme si také o živlech- země, oheň, voda a vzduch, o koloběhu vody a o tom,
jak je pro nás důležitá, až jsme se dopracovali k ochraně naší planety, třídění odpadu
a šetření surovin.
Jak už jsme zvyklí, přijela nám zpříjemnit začátek měsíce paní Gituška se svým
Divadýlkem Víly Srdíčkové a představením- Kuřátko Ťipli.
Také jsme si k nám do školky pozvali pana Marečka, který je řezbář a ochránce českých
řemesel. První den v modré třídě měl přednášku o dřevě, druzích dřeva a jeho
zpracování a druhý den v zelené třídě byla přednáška o vzácných kamenech, těžbě
a jejich využití. Každou přednášku měl pan Mareček připravené reálné předměty
k osahání a pozorování, aby dětem co nejvíce přiblížil jejich strukturu. Pro děti měl také
nachystané pracovní listy a omalovánky. Celý program, který byl časově náročný, děti
velmi dobře zvládly a určitě si zapamatovaly i některé zajímavé poznatky.
V pondělí 25. dubna jsme se s dětmi vydali na výpravu do ZOO. Děti byly natěšené již
týden dopředu a nemohly se dočkat. Vyrazili jsme hned po osmé ráno, cesta
autobusem nám rychle ubíhala a před desátou jsme byli na místě. Pro děti byl
připravený výukový program, který byl cca na hodinu, pro každou třídu zvlášť. Ostatní
se mezitím šli projít po zoo. Návrat byl naplánovaný po třetí hodině odpoledne. I když
to byl skoro celodenní výlet a kvůli objízdné trase do Jihlavy byla cesta autobusem delší,
všechny děti to zvládly a mají z výletu jistě mnoho krásných zážitků. (fotky ze zoo budou
v příštím vydání zpravodaje)

Naši předškoláci ukončili na konci dubna plavecký výcvik a musím říct, že byly děti
opravdu velice zdatné a naučily se v bazéně spoustu nových dovedností. Většina dětí
na konci výcviku dokázala plavat bez rukávků. Na památku dostaly na konci kurzu
plavecké osvědčení.
Poslední den v dubnu si děti donesly na malou hraničku symbolicky svoji
Moranu/čarodějnici - děti si povídaly o tomto zvyku a jejím významu.
V květnu nás čekají témata, jako jsou louka, květiny, hmyz, zvířátka na farmě,…
Marie Černá – učitelka MŠ
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Křesťanské okénko
Maminčino zátiší
Jaroslav Seifert
Náprstek, kolikero nití
a staré brejle, světlem protkané,
čím jsem to měřil čas, jenž svítí
a míjí, sotva nastane.
Jak před lety mi šeptáš jako snící:
- Můj hochu rozmilý,
to jistě zas ti někde uličníci
kamenem hlavu rozbili.
– Ne, maminko, má hlava je dnes celá
a ani koleno dnes nemám odřené.
– Ach bože, já již opět zapomněla,
jak je to všecko jiné, změněné.
Jak jindy přišel jsem a tiše pláču
v tvé jemné dlaně, měkké, soucitné,
a slza krvácí jak do heboučkých fáčů,
když stará spící bolest procitne.
Za všecky knoflíky, jež jsi mi přišívala,
za všecky stehy, jež tvá šila nit,
za polibky, když jsi mne líbávala
– ne, tak jsem se ti nechtěl odměnit.
Buď sbohem, dobo roztrhaných gatí,
dny ztracené jsem marně hledat chtěl,
čas, který se už nikdy nenavrátí
– ach bože, já jsem zapomněl!
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Zprávy ze školy
MĚSÍC BŘEZEN a DUBEN
Soutěž pro žáky ZŠ „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“
Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina vyhlásil již třetí ročník soutěže
„Zemědělství a lesnictví na Vysočině“. I my jsme se letos zúčastnili.
V týdnu od 21.3. – 28.3.2022 se všichni žáci sedmého a osmého ročníku školy zapojili do této
soutěže, která prověřila naše znalosti z oblasti zemědělství a lesnictví v kraji Vysočina. Některé
otázky se nám zdály jednoduché, protože jsme se o těchto věcech učili v přírodopise. Byly však
otázky, které nás i potrápily a některé informace o našem kraji jsme slyšeli poprvé. A právě
díky nim jsme si rozšířili vědomosti z přírodopisu a možná i tato soutěž někoho z nás
motivovala k výběru budoucího povolání.
Druhé kolo soutěže se uskuteční na konci měsíce května na Krajském úřadě Kraje Vysočina.
V tomto kole nás budou reprezentovat dva nejlepší žáci z každého ročníku.
Za sedmý ročník to bude Jakub Ptáček a Michaela Machová a za osmý ročník Ondřej Gregor
a Lucie Skryjová. Všichni budeme našim spolužákům držet palce, aby i v tomto kole dosáhli
co nejlepšího umístění.

Žáci sedmého a
osmého ročníku ZŠ
Herálec.
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Nocování ve škole
Ve čtvrtek 31.3. se uskutečnil
I. ročník Nocování ve škole pro
žáky 2. stupně. Byl zaměřen
v duchu čtenářských dílen. Naším
cílem bylo seznámit děti s knihami
pro děti a mládež, které získaly
významné ocenění (např. Zlatá
stuha, Magnesia litera) a přivést
žáky k četbě.
V 18 hodin jsme se sešli
v poměrně velkém počtu (55
žáků). Nejprve si žáci ve třídách
odložili karimatky a spací pytle,
vybalili dobrůtky a už je čekaly
organizační pokyny. A mohli jsme se dát do práce. Žáci si vybrali knihu, která je na první
pohled zaujala, vzali si k ní pracovní list, našli si místo, kde se cítili dobře a ponořili se do četby.
Všichni se zájmem pracovali, snažili se zadané úkoly svědomitě plnit. Po téměř hodině práce
jsme se sešli ve skupinkách podle vybraných knih a o úkolech i knize jsme ve skupině
diskutovali. Děti měly zajímavé nápady a bylo vidět, že nad přečteným textem přemýšlely.
Čtenářské dílny byly pro děti i pro nás přínosné a po více jak dvou hodinách práce mohl nastat
volnější program Nocování.
Žáci se rozdělili do skupin podle zájmu, někteří zůstali u četby, jiní sledovali film, další
hráli deskové hry nebo stolní tenis. Deváťáci si navíc připravili pro své mladší spolužáky
„Stezku odvahy noční školou“. Čas rychle utíkal a bylo potřeba jít připravit tělocvičnu na spaní.
Chvíli trvalo, než si každý našel své místo na spaní, pak už se přečetla jen pohádka na dobrou
noc a škola utichla.
Věříme, že se I. ročník Nocování ve škole všem líbil a v příštím roce se ve škole
sejdeme opět v hojném počtu s jiným programem.
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Hodnocení od žáků:
Spaní ve škole se nám líbilo. Nejprve jsme vyplňovali listy o knize, kterou jsme si sami vybrali. Pak jsme hráli
stolní tenis, deskové hry, zpívali karaoke, sledovali film. Deváťáci nám přichystali stezku odvahy noční školou.
Kolem 22. hod. jsme se šli chystat ke spánku. Moc všem děkujeme za přípravu krásného večera a dobré snídaně.

Spaní ve škole nás hodně bavilo. Jako první jsme měli čtenářskou dílnu, kde jsme si vybrali knížku, která nás
zaujala a potom s ní pracovali. Po dílnách jsme se věnovali zábavě, hráli jsme různé hry (piškvorky, ping pong,
karty atd.). Kdo nechtěl hrát hry, mohl si číst nebo sledovat film. Po 22. hod. jsme se převlékli do pyžama a šli
si ustlat do tělocvičny. Po pohádce na dobrou noc jsme za chvíli usnuli.

Nejvíce se mi líbilo, že jsme si mohli vybrat knihu, kterou jsme chtěli. Po čtení jsme mohli hrát hry nebo si
povídat se spolužáky. Večerka mohla být klidně i později.

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

Aprílová škola
V pátek 1. 4. byla celá škola naruby.
Nejenom že se žáci probudili ve škole
po školním nocování, ale čekala nás
i výměna rolí. Z mnoha žáků se stali
učitelé a učitelé zasedli do lavic jako
noví žáci. Žáci si mohli vyzkoušet, že
práce učitele není vůbec jednoduchá.
Vyučovací hodina je poměrně dlouhá
a zaujmout všechny žáky po celou
dobu není snadné. Nicméně většina
žáků = nových učitelů se své role

zhostila na výbornou a užili jsme
si spoustu zábavy (psali jsme
písemky, zkoušelo se, hráli hry,
soutěžili, pracovali ve skupinách).
Prožili jsme ve škole pěkný
aprílový den.
učitelé 2. stupně
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Tradiční velikonoční turnaj „O velikonoční vajíčko“
Velikonoční týden jsme po dvouleté přestávce začali na Modré pondělí 11. dubna tradičním
velikonočním turnajem ve vybíjené a přehazované.
Nejdříve se utkali žáci 1. a 2. třídy v tzv. rychlé vybíjené. Sehráli mezi sebou několik zápasů
a v celkovém skóre velmi těsně zvítězili žáci 2. třídy.
Starší žáci 1. stupně byli rozděleni do věkově smíšených družstev, zvolili si jména svých týmů
a hráli vybíjenou podle platných pravidel. Všichni se snažili, aby právě jejich tým zvítězil.
Přesto probíhala všechna utkání v duchu fair- play.
Na žáky 2. stupně také nejprve čekalo rozřazení do týmů, potom volba názvů týmů, natáhnout
síť a klání mohla začít. Bojovalo se o každý míč a poslední utkání se dohrávala až po konci
vyučování.
Vůbec nebylo důležité, kdo zvítězil, všichni se snažili, bojovali ze všech sil a nikdo nemusel
být smutný, že se jeho týmu moc nevedlo, protože všichni byli za své výkony odměněni
sladkým velikonočním překvapením. Strávili jsme příjemný den, měli radost z vyhraných
zápasů a v neposlední řadě i ze sladké odměny.
Věřím, že se všichni těší na příští rok a na další sportovní utkání.

Mgr. Blanka Junková
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Turnaj ve stolním tenise
Na konci března proběhl již tradiční turnaj ve stolním tenise,
který byl několikrát odložen kvůli pandemii Covidu.
Přihlásilo se 23 žáků z 1. a 2. stupně, kteří bojovali
o finálovou skupinu. Do finále se probojovali Jindřich Černý,
Sebastian Sláma, Ondřej Fajmon a Tadeáš Chmelík. Zápasy
byly velmi vyrovnané, ale nakonec 1. místo patřilo Ondrovi
Fajmonovi, 2. místo Tadeáši Chmelíkovi a 3. místo
Sebastianu Slámovi. Všem děkujeme za účast a vítězům
gratulujeme.
Mgr. Pavla Dlouhá

Archimediáda – školní kolo
Archimediáda je fyzikální olympiáda v kategorii pro 7. ročník. Školní kolo, které zahrnovalo
5 fyzikálních úloh (včetně jedné experimentální), letos velice pěkně vyřešil Jakub Ptáček ze
7. ročníku. Jako úspěšný řešitel postupuje do okresního kola, které proběhne v květnu.
Děkuji za reprezentaci naší školy.
Mgr. Ondřej Kosař

Okresní kolo soutěže v recitaci
Ve čtvrtek 21. dubna se konalo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo soutěže v recitaci. Naši
školu reprezentovala Tereza Černá z 2. ročníku. Do krajského kola sice nepostoupila, přesto
Tereze gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Oprava z minulého čísla Zpravodaje: V minulém čísle jsem ve článku o oblastním kole
v recitaci zapomněla uvést, že se oblastního kola v recitaci zúčastnila i Rebeka Zábranská ze
4. ročníku. Samozřejmě i Rebece děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Blanka Junková

Projektový den – Jedlé květy
V pátek 22. 4. na den Země jsme se žáky 4. a 5. ročníku měli naplánovaný projektový den
s názvem Jedlé květy, na který jsme se moc těšili. Tímto projektem nás provázela odbornice
paní Rndr. Jana Vlková. Protože byla paní doktorka z Prahy a přijela do školy až o půl deváté,
poslala nám program a také recepty, které si v tento den uvaříme, předem.
Ráno jsem děti seznámila s tím, jak bude tento den probíhat a potom jsme ve cvičné kuchyni
připravili suroviny na pozdější vaření z bylin. Měli jsme recepty na bylinkové máslo
a pampeliškový salát. Protože děti měly z pracovních činností ve třídě vypěstovaný hrášek
a hořčici, tak jsme si ještě navíc upekli nádivku.
Po příjezdu paní Vlkové jsme odešli ven vybaveni potřebnými pomůckami, jako byly lopatky,
lupy a nádoby na byliny. Protože nám počasí nepřálo a byla opravdu velká zima, vydali jsme
se jen na louku kolem fotbalového hřiště. Venku děti dostaly od paní doktorky informace, které
byliny budou sbírat a také pracovní list, do kterého si zaznamenávaly informace o každé
rostlině. Mezi byliny, které děti sbíraly, patřily ty nejznámější – sedmikráska, pampeliška
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a kopřiva. U sedmikrásky sbíraly květ, z kopřivy její vršky a nejtěžší bylo správně vyříznout
pampelišku. Protože pampeliška připomíná hlávkový salát, musely děti vyříznout pampelišku
u země jako hlávku salátu, protože v kuchyni se využívá právě ta část u země, která je bílá
a sladká.
Po nasbírání bylin jsme se vrátili do školy a pustili se do vaření. Nejprve jsme všechny byliny
přebrali a umyli a pak už následovalo krájení a míchání. Uvařené jídlo dětem moc chutnalo,
a protože se chtěly pochlubit i doma maminkám, tak si odnesly i něco na ochutnání domů.
Protože zejména děvčata měla na paní Vlkovou hodně dotazů ohledně dalších bylinek, ale
bohužel už nebyl čas všechny zodpovědět, mají možnost shlédnout videa na youtube a také
existuje Květinová kuchařka, jejíž autorkou je právě paní Vlková. Děti si tento den užily,
odcházely plné dojmů a zážitků.

Mgr. Romana Štollová

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Na konci března se uskutečnilo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. V letošním školním
roce probíhalo opět online. Olympiáda je určena žákům 8. a 9. ročníku, naši školu reprezentoval
Jakub Kasal, žák 9. třídy. V konkurenci 35 soutěžících získal Jakub pěkné 18. místo. Jakubovi
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Blanka Junková
Všechny aktuální informace pravidelně uveřejňujeme na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz,
nebo ve školním systému Edookit.
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V neděli 3. 4. 2022 se konaly v naší klubovně ve Svratce rybářské zkoušky pro nové členy.
Ke zkoušce se dostavilo 13 dětí a 3 dospělí.
Zkouška se skládala z teoretické části + poznávání ryb našich vod. Teoretická část obsahovala
test s 30 otázkami rozdělenými do třech základních okruhů: biologie, legislativa a rybářství.
Musíme všechny zúčastněné pochválit, protože se na zkoušky svědomitě připravili a bez
problémů je zvládli. Tímto je vítáme mezi RYBÁŘE!!!
Naše působení tímto nekončí, ba naopak. Teoretické znalosti už máme, nyní začneme teorii
uplatňovat v praxi. :-) První hodinu, ve které se začínající rybáři naučili vázat háčky a seznámili
se s různými druhy montáží, máme za sebou. A teď začneme společně vyrážet k vodě. Budeme
se scházet přímo u vody na našich revírech, kde si budeme postupně osvojovat různé techniky
lovu - lov na položenou, plavanou, feeder, vláčení dravých ryb, muškaření … Plánujeme děti
vzít také na noční lov úhořů, sumců…, tak doufejme, že se nám nějaký pěkný společný úlovek
podaří. 
Rybařina není pouze o lovu ryb a velkých úlovcích, cílem našich výprav je především
poznávání okolní přírody. Učíme se poznávat živočichy, rostliny, stromy a hlavně se učíme, jak
je důležité vytvořit si k přírodě kladný vztah a starat se o ni.
Celkem bylo na kroužek přihlášeno 25 nových členů. Z kapacitních důvodů jsme již tento rok
museli nábor nových rybářů pozastavit, ale těšíme se na nové členy hned v příštím roce.

Plánované závody na rok 2022
28. 5.: Dětské rybářské závody na rybníku Chochol - Svratouch
17. 9.: Rybářské závody (pro dospělé) na rybníku Chochol - Svratouch
8. 10.: 7. ročník závodu v lovu pstruhů a okounů na rybníku Kuchyně - Herálec
V plánu jsou také podzimní Dětské rybářské závody na Křižánkách - termín bude upřesněn.
Více informací ohledně činnosti našeho spolku můžete nalézt na: http://www.rs-svratka.cz
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Za vedoucí rybářského kroužku
Ing. Tomáš Odvárka
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SPORT
Muži
Herálec – Rapotice 1:3 (Kadlec)
Za krásného fotbalového počasí jsme do soutěžního jara vstoupili na výbornou. Holešova
utažená rána po dobré práci Veselského ještě těsně minula branku, v 6. minutě už se gólově
zadařilo. Přetažený centr od rohového praporku se odrazil od Skály na penaltu, tam se
nejrychleji zorientoval Kadlec a z otočky propálil vše, co mu stálo v cestě, 1:0! Vedení jsme
bohužel dlouho neudrželi. Ve středu hřiště jsme nedokázali zkrotit skákající balón, kostrbatá
rozehrávka vedla až k Veselskému, který chtěl uklidnit hru, místo toho však malou domů
k samostatnému úniku vybídl Kučeru, který v ideální pozici tváří v tvář Žejdlíkovi nezaváhal
a v 10. minutě srovnal na 1:1! To bylo z divokého úvodu vše, přišlo uklidnění a po dlouhé zimní
přestávce i sžívání se s terénem, kdy míč mnohdy neposlouchal tak, jak by nohy chtěly.
K diskutabilní situaci došlo poté, co Holeš prodloužil balon na rozběhnutého Kováře, ten si
tísněný Němcem dokázal pokrýt míč a i přes faul na jeho osobu pokračoval v útoku, dostal se
až zhruba dva metry do pokutového území, kde byl definitivně zastaven, ovšem pouze za cenu
nedovoleného zákroku a hlavním rozhodčím bylo ukázáno na penaltový puntík. Po zásahu
pomezního arbitra byl však přestupek vytažen mimo pokutové území, ze zajímavé střelecké
pozice to zkoušel Uchytil, projektil mířil těsně nad. Po přísně odpískaném faulu Skály na
Adamenka zahrával nebezpečný přímý volný kop i Valsa, střelu k tyči si pohlídal Žejdlík. Po
dobré práci Sobotky poslal přesný centr na zadní tyč Luisik, zakončení Paláta z první mířilo
vysoko ke špičkám za brankou stojících stromů. Aktivní Sobotka větral naše zadáky, když jsme
si nedali pozor po rychlé rozehře, dostal se až do vyložené šance, Žejdlíka se mu však propálit
nepodařilo. Po zajímavém prvním poločase se tak šlo do kabin za nerozhodného stavu. Do
druhého dějství jsme vstoupili nekoncentrovaně, což přineslo otočení skóre. Dlouhý míč za
obranu doběhl Sobotka a měl až příliš prostoru se otočit do hry a ještě rozehrát mezi Kadlecem
a Hamákem na nabíhajícího Paláta, ten se neukvapil a ve vápně našel ještě lépe postaveného
Adamenka, který chytrým zakončením po zemi poslal hosty do vedení, 46. minuta 1:2! Stejně
jako hosté na začátku zápasu jsme i my mohli zareagovat okamžitě. Sláma po závaru v našem
vápně postrčil na Holeše a jeho pas po lajně stíhal Uchytil, Laš T. se vydal daleko z brány, ale
náš útočník byl u balonu rychleji a nakonec mohl zakončovat do opuštěné branky,
dalekonosným pokusem se mu slabší nohou zařízení trefit nepodařilo. Kapitán si mohl reputaci
napravit o chvíli později. Na velkém prostoru po celý zápas dobře hrající Skála využil prostrčení
Holeše a na zadní tyči centrem pobídl Uchytila, těžký kop z dobré pozice se mezi tři tyče
nevešel ani tentokrát. Neproměněné šance nám vzaly vítr z plachet a Rapotice nás začaly
přehrávat. Když zkazil jednoduchou přihrávku u rohového praporku Štěrba, šli do rychlého
brejku hráči v zeleném, do samostatného úniku se dostával Kučera, ve sprinterském souboji
ho tísnil Kadlec, po kontaktu hostující střelec upadl a pískal se přímý kop, u kterého se musel
mít Žejdlík na pozoru. K rozehrávce se postavil Laš M. a prudkou střelou přes zeď protáhl
našeho gólmana, který ji vytěsnil alespoň na tyč. Kučera měl další šanci po nepřesné
rozehrávce a vysunutí Sobotky, při kterém jsme reklamovali ofsajdové postavení, přesná
přihrávka šikovného křídelníka Rapotic před Kučerou skočila a ten tak před prázdnou bránou
promáchl. Strhnout herní převahu zpět na naší stranu zkusil Skála, který se opřel do
odraženého míče, střela šla vedle. Útok vytrvale podporoval Veselský, jeho náběh z hloubi
pole viděl znovu Skála a krajní obránce měl dostatek času najít na penaltě střídajícího Boháče,
po přesném centru pálil těžkým kopem těsně nad. Nasazení Boháče skutečně vedlo k větší
střelecké aktivitě, když mu míč na třiceti metrech ideálně skočil, napálil ho přímo do šibenice
hostující branky, fantastickým zákrokem zazářil Laš T. Dokázali jsme Rapotice zatlačit a sahali
po vyrovnávací brance. Jako když rychlého ťukesu Holeše s Uchytilem a následně šikovné
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uličky využil Zlesák, rychlé vyběhnutí Laše T. mu znepříjemnilo zakončení a z bezprostřední
blízkosti ho neprostřelil. Luxusní pozici si vybojoval Hamák, který nevypustil souboj s Palátem
a vynutil si chybu při jeho zbytečné kličce v pozici posledního hráče, Laš T. byl mimo branku,
Hamák tak střílel do odkryté svatyně, zavazeli mu pouze dobíhající obránci, proto zvolil
technický oblouček, který lízl břevno. Chtěli jsme vyrovnat a vysunuli co nejvíce hráčů směrem
vpřed, to samozřejmě uvítali rychlíci v barvách soupeře, Luisika zastavil dobře se vracející
Uchytil, sólo Sobotky zase utnul skvělým zákrokem Žejdlík. Konečnou podobu výsledku dal až
střídající Matoušek, který si v nastaveném čase nikým nehlídaný našel centr po rozehrávce
přímého kopu a hlavou pečetil výhru Rapotic, 90. minuta 1:3!
Kostelec – Herálec 0:1 (Zlesák)
Na zasněženém trávníku jsme mohli jít hned v prvních vteřinách do vedení. Kombinaci
středem, kdy se nám podařilo rychle prostrkávat balon z kopačky na kopačku, chtěl utnout
domácí stoper, na těžkém terénu však nezvládl obranný zákrok, jak by chtěl a míč se odrazil
ke Štěrbovi, který byl rázem ve vápně sám před Vondrou, jeho rychlý výběh stačil na to, aby
ho Štěrba nastřelil a byl z toho pouze roh. Záludnost trávníku okusili i Kadlec se Žejdlíkem při
těžké malé domů, Žejdlíkovi balon odskočil a musel rychle do skluzu, aby odkopl před
dobíhajícím Hájkem. Celkem 12 našich fanoušků mělo v prázdných ochozech převahu, s chutí
mohli zajásat po dobré kombinaci Hamáka se Slámou, jeho centr si ve vápně našel Uchytil,
hlavičku ještě před Vondrou zachytil Boháč a z bezprostřední blízkosti rozvlnil síť, radost
fanoušků i hráčů však překazil správně zdvižený praporek asistenta rozhodčího. Sláma se zbavil
neviditelného pláště z minulého týdne a rázem byl platným článkem ofenzivy. Po výborném
vyvezení míče a prostrčení Holeše to byl právě on, kdo posílal ostrý centr na přední tyč,
nabíhajícího Uchytila ve skluzu přetlačil Votava, kopalo se od rohového praporku. Domácí se
na naší půlku příliš nedostávali, s nakopávanými balony si dokázali obránci ve spolupráci
s Žejdlíkem poradit, a když to zkusil z úctyhodné vzdálenosti Doležal, mohli být domácí rádi,
že nenapadlo sněhu ještě více a nemuseli hledat balon v některé ze závějí. Další příležitost ke
vstřelení vedoucí branky jsme měli po získání odraženého míče Boháčem, který ihned
posouval na volného Slámu, ve vápně zasekl obránci a technickou střelou mířil na zadní tyč,
Vondrovi se podařilo skvělým zákrokem vytáhnout konečky prstů gólovku na tyč. Trápící se
Boháč se v sobotním odpoledni nepotkal s formou, nedařilo se mu ve hře ani při rozehrávání
standardek, jeho frustraci ještě více prohloubil krátce před poločasem Vondra. Uchytil
aktivním napadáním získal na chybujícím obránci balon a Holeš měl dostatek času posadit
centr na hlavu Boháče, při dobře umístěné hlavičce se opět vytáhl Vondra. Musíme jen doufat,
že Boháč nepřejde po zařazení diety do svého jídelníčku i na dietu fotbalovou a nějakou tu
laskominu nám na trávníku ještě ukáže… Mladík v domácí brance držel bodové naděje
Kostelce, po rohu se chytrou střelou za vápnem prezentoval Okurka, Vondra však nadvakrát
zlikvidoval i tuto příležitost. Alespoň na chvíli se ohřát do kabin tak šli hráči za bezbrankového
stavu. Když pořadatele s hrably na hřišti vystřídali hráči, začala druhá pětačtyřicetiminutovka.
Hrálo se především na soupeřově půli, ale do šancí jsme se už tolik nedostávali. Kostelec měl
svojí první velkou šanci po bojovném průniku jednoho z domácích až do vápna, krok od penalty
mohl zakončovat Kapusta, střela mu vůbec nevyšla a Žejdlík mohl zůstat v klidu. I dále jsme
obléhali Vondrovu svatyni, ale spíše platonickým tlakem, ofenzivní trápení utnula až šťastná
trenérova ruka při střídání. Štěrba se na jaře zatím hledá a své dravé úniky s přesnými pasy
nechal nejspíš spolu s píšťalkou někde u ledu, přitom na tak těžkém a kluzkém terénu se asi
jako jediný mohl cítit jako doma. V 68. minutě byl střídán Zlesákem, který doplnil na hrotu
Boháče a Uchytil se posunul na kraj zálohy. Tento tah se vyplatil během pěti minut. Trpělivě
jsme posunovali balon kolem vápna, až jsme ho dostali na Uchytila, kapitán dokázal
vyprodukovat snad první opravdu povedený ostrý centr před bránu, domácí stoper ve skluzu
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trefil gólmana a Zlesák potvrdil skvělý výběr místa ve vápně, co se nepodařilo zkušenějším
kolegům, dokázal mladý útočník hned z první příležitosti! Balon zaplul přesně k tyči a konečně
jsme se v 73. minutě dostali do vedení 1:0! Kostelec se pochopitelně začal tlačit před naší
branku a pro Žejdlíka to nejspíš bylo i dobře, jinak bychom si dost možná místo brankáře vezli
domů Yettiho. Černý po jednozápasovém trestu odehrál velice dobré utkání, vyhrával
hlavičkové souboje a obrana pod jeho vedením dokázala vystavovat útočníky do ofsajdu.
Zaváhal pouze jednou a jeho chybu mohl napravit Okurka, otálel s odklizením míče do bezpečí
a napálil ho pouze do nohou Sovy, ten postupoval sám na bránu. Klíčový zákrok předvedl
Kadlec, který spěchal za střídajícím hráčem domácích, parádním skluzem se mu podařilo
zastavit jeho zakončení. Až v závěru vystřelil Kostelec poprvé na bránu, s tím ovšem neměl
problém Žejdlík, v netradičních podmínkách jsme tak získali důležité tři body.
Jemnicko – Herálec 3:2 (Kadlec, Uchytil)
Na Bílou sobotu jsme vyrazili do téměř 100 kilometrů vzdálené Jemnice. V první
desetiminutovce zkoušeli na jedné straně pozornost brankáře Axman s Tesařem, na druhé
Veselský, ani jeden pokus nesplňoval podmínky jakéhokoliv ohrožení branky. Do zajímavého
útoku jsme šli po úspěšném napadání rozehrávky Uchytilem, zoufat jsme mohli nad jeho
neúspěšnou přihrávkou na úplně volného Boháče, který by šel sám na branku. Reparát náš
kapitán úspěšně složil o něco později. Rohový kop jsme ubránili díky odkopu Holeše, i když
měl Uchytil k míči dále, dokázal ho na obránci získat a po dvou kličkách na půlící čáře vyslal
rozběhnutého Hamáka, ten tváří v tvář Kopečkovi selhal, jeho zakončení vyrazil na roh. Od
praporku rozehrával Holeš, za prodlouženým centrem spěchali Skála s Křivánkem a v souboji
tělo na tělo u postranní čáry byl úspěšnější náš středopolař. Ostrý centr prodloužil Koutný pro
nás tak dobře, že na zadní tyči měl Kadlec dostatek času i prostoru umístit hlavičku za
bezmocného Kopečka a ve 14.minutě nás dostal do vedení 0:1! Blízko srovnání skóre bylo
Jemnicko po nedorozumění Okurky s Tichým, toho využil Axman a naběhl si na dlouhý pas za
obranu, povedlo se mu přelobovat Tichého, Okurka však napravil svůj podíl na zaváhání a na
brankové čáře odkopl míč do bezpečí. Souboj střídal souboj, obě mužstva volila spíše dlouhé
míče a vynechávala záložní řadu, bohužel jsme se domácímu jednoduchému nakopávání
přizpůsobili a Skála s Holešem se k rozehrávce dostávali sporadicky. Jemnicko hrozilo
především ze standardních situací, u jejichž exekucí se střídali Tesař s Křivánkem a posílali do
vápna opravdu výborné centry. Přes výškovou převahu domácích se nám je dařilo odvracet,
proto to zkusil Koutný náběhem na přední tyč a zakončením nohou z první, střela šla vedle. Po
ostrém souboji uvnitř vápna se s bolestivou grimasou skáceli k zemi Černý s Axmanem, prostor
dostal úplně volný Menčík, zvolil razanci na úkor přesnosti a napnul pouze ochrannou síť.
Boháč se i díky nakopávaným míčům příliš do hry nedostal, když už chtěl, přemotivovanost
v osobním souboji vedla k tomu, že se věnoval až příliš protihráči a míč posunul nešikovně
přímo k nohám Vacušky, Veselský nezachytil náběh Křivánka a ten po přesném pasu zvolil
křížné zakončení proti vyběhnuvšímu Tichému. Přízemní střela naneštěstí pro nás skočila na
hrbolatém terénu, přeskočila našemu brankáři ruku a zamířila do protilehlého koutu branky, 33.
minuta 1:1! Úspěšný zákrok si Tichý připsal téměř ihned po rozehrávce, kdy sice zaspal při
výběhu, ale Axman si předkopl balon a Tichý pak již byl na zemi včas. Z velké výšky padající
merunu se snažil odpálit z první Niederhofer, nakonec se zamotal a upadl, čímž vznikl prostor
pro Hamáka, táhl akci po lajně a poté přihrával pod sebe Boháčovi, ten se vykoupil centrem do
vápna, který byl sice nepřesný, ale od obránce se odrazil k Uchytilovi, který nám pohotově
v 38. minutě vrátil vedení, 1:2! Ke konci poločasu se odehrálo několik ostřejších zákroků na
obou stranách a situace se začala hlavnímu rozhodčímu vymykat z rukou. Olej do ohně byl
přilit ve 44. minutě. Za balonem mířícím do zámezí běželi Veselský s Křivánkem, náš bek ho
chtěl pokrýt a nechat na odkop, přistrčen se poroučel k zemi, a protože hlavní arbitr ani pomezní
nepovažovali daný souboj jako přestupek, Křivánek poslal přihrávku na dobíhajícího Vacušku,
který utaženým zakončením nedal Tichému šanci, 2:2! Do kabin se tak šlo při vyhrocené
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atmosféře za nerozhodného stavu. Druhé dějství - to už byl pouze boj. Kopeček zásoboval
Axmana rychlými a dlouhými výkopy, jeden z nich hlídal Černý a při snaze zahrát hlavou do
náruče Tichého byl přistrčen Axmanem, hra se nepřerušovala a domácí střelec tak postupoval
sám na branku, skvělým zákrokem se vytáhl Tichý a udržel nerozhodné skóre. Obrovskou šanci
v nezáživné druhé půli měl Černý po rohu Boháče, na malé vápno si naběhl nikým neatakován
a prudkou hlavičku stačilo umístit kamkoliv mimo střed branky, to se však našemu stoperovi
nepodařilo a zařízení úplně minul. To domácí se při rozehrávce od rohového praporku přeci jen
dočkali, i když k ní vůbec nemuselo dojít. Nepochopitelně jsme si chtěli pomáhat při obranných
soubojích rozehrávkou s Tichým, ten však zraněn viditelně pokulhával, po jeho nepřesném
odkopu následoval zbrklý a rovněž nepřesný odkop Kováře pouze na roh z kategorie naprosto
zbytečných. Opět šikovně mířený centr si na malém vápně našel Axman, který přetlačil Skálu
a z bezprostřední blízkosti překonal Tichého, 73. minuta 3:2! Snažili jsme se ještě domácí
přitlačit a něco vymyslet, dostávali jsme se do zajímavých pozic a obléhali vápno, propálit
hradbu těl se nepodařilo Hamákovi, od Skály se v dobré pozici míč odrazil. Rozevřená obrana
svědčila rychlonohým křidelníkům Jemnicka, dvakrát se tak ještě vyznamenal Tichý, který
zabránil definitivnímu rozhodnutí z kopačky nejprve Vacušky a poté i Křivánka. Závěr utkání
se nesl ve velmi emočně vypjatém duchu, nejprve domácí zadáci udělali všechno pro to, aby
strhli pronikajícího Hamáka jakýmkoliv způsobem. Kovář už při této situaci sahal po červené
kartě za zbytečné oplácení, nakonec ji obdržel v 88. minutě. U lajny prohrál souboj
s Křivánkem a seknul ho za druhou žlutou kartu. Po strkanici se rozehrávalo a k míči se dostal
Kadlec, který ho chtěl vyvézt k poslednímu útoku, stejně jako Kovář předvedl bezmyšlenkovitý
faul i Hošek a bez šance hrát balon přepálil Kadlece. To pochopitelně vzbudilo ohlas v táboře
obou týmů a najednou se utvořilo před naším vápnem klubko, jakoby uvnitř bylo jediné děvče
z celé vesnice odolávající nájezdu šmerkustníků. Ušetřeni jsme byli od červené karty pro
Štěrbu, který jedním šťouchem povalil o hlavu a půl většího soupeře. Z trávníku jsme tak
odcházeli poraženi.
Výkonný výbor TJ Sokol Herálec
Konečná podoba VV: předseda – Suchý Stanislav ml., místopředseda – Peňázová Lucie,
jednatel – Hamák Petr, členové – Černý Ondřej, Miličevič Marin, Ptaszek Jan, Ptaszek Martin,
Peňáz Josef, Uchytil Vojtěch
Zároveň přikládáme oblasti, v rámci kterých se můžete na jednotlivé členy obracet:
A-tým, provoz stánku a jeho pronájem pro soukromé akce – Peňáz J. (tel. 732 485 886),
Peňázová L.
Mládež – Ptaszek J. (tel. 775 087 701), Ptaszek M., Uchytil V.
Areál – Černý O. (tel. 605 782 853), Miličevič M.
Administrativa spojená s chodem TJ – Hamák P. (tel. 775 180 491)
Organizační záležitosti – Suchý S. (tel. 606 768 773)
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Peňázová L.

Společenská kronika
V květnu oslaví své životní jubileum:
8.5. Helena Okurková, Český Herálec č.p. 487, 55 let
12.5. Jaroslav Alt, Herálec č.p. 464, 65 let
12.5. Pavla Fialová, Herálec č.p. 255, 50 let
16.5. Jan Bezchleba, Brušovec č.p. 342, 50 let
19.5. Růžena Maštalířská, Český Herálec č.p. 383, 86 let
19.5. Hana Ptaszeková, Český Herálec č.p. 424, 65 let
24.5. Jaroslav Laštovička, Herálec č.p. 282, 60 let
25.5. Milan Brázda, Herálec č.p. 237, 75 let
26.5. Antonín Trávníček, Herálec č.p. 300, 82 let
26.5. Květoslava Havlíková, Herálec č.p. 364, 75 let
28.5. Ondřej Němec, Český Herálec č.p. 503, 50 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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