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Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané,
tak už tu máme červen, léto klepe na dveře a děti už už vyhlížejí konec školního roku. Jedno
české přísloví říká „Medardova kápě, čtyřicet dní kape“. Uvidíme 8. června, zda-li se přísloví
naplní. Bylo by dobře, kdyby napršelo hodně vody v mírných srážkách, bez extrémních výkyvů
počasí, jak se stalo v noci z pátku 20. na sobotu 21.května. V jedné české písni se zpívá „přišel
vítr, vzal si střechu …………….“. Tuto noc také přišel vítr a bral střechy ve Svratce. Naší obci
se vyhnul, a kromě cca 100 m3 popadaných stromů v obecním lese, u nás nezpůsobil žádnou
škodu. Chci na tomto místě poděkovat heráleckým hasičům, kteří téměř celou noc pracovali na
odstranění spadlých stromů mezi Sloupkem a Svratkou. Je to práce nebezpečná a jsem vždy
rád, když mi velitel výjezdové jednotky po zásahu oznámí navrácení všech zasahujících
v pořádku. Díky chlapi.
Z investičních akcí obce připomenu probíhající rekonstrukci učebny Chemie-Fyziky
a přiléhajících kabinetů. Je hotova stavební část a začátkem června nastoupí dodavatel nábytku
a vybavení ke konečné montáži. Dále se podařilo vysoutěžit dodavatele na výstavbu nových
ordinací zubního lékaře a zubní hygieny. V posledních květnových dnech proběhlo předání
staveniště a nyní už nastoupil zhotovitel k realizaci zakázky. V průběhu června budeme soutěžit
dodavatele na rekonstrukci veřejného prostranství za Nákupním střediskem. Na tuto akci už
jsme třikrát žádali o dotaci, ale bohužel vždy neúspěšně, proto se zastupitelstvo obce rozhodlo
ji zrealizovat v plné výši z rozpočtu obce.
Na tomto místě bych chtěl dementovat „zaručené“ zvěsti šířící se po Herálci, jak je na tom obec
ekonomicky špatně. Není to pravda, obec je na tom dobře. Ke dni psaní článku tedy
k 26.05.2022 je na účtech obce 24 517 699 Kč. Zároveň obec nesplácí žádný úvěr. Tato bilance
je ovšem relativní. Jistě by bylo lepší, a byl jsem toho vždy zastáncem, aby obec své finance
raději investovala, aby mohly sloužit jejím obyvatelům. V této době, při inflaci pohybující se
okolo deseti procent se zdá být až nerozumné mít tolik volných financí bez užitku, ale my je
máme naspořené pro investice, které obec čekají (rekonstrukce Jarečkovy hospody,
rekonstrukce Špačkova domu, opravy komunikací, opravy kanalizační a vodovodní sítě,
plánovaná výstavba stavebních pozemků v roce 2023, výstavba garáží pro obecní techniku atd.)
což dělá v součtu částku daleko převyšující zůstatek na účtech. Na většinu ze jmenovaných
investic máme hotovou projektovou dokumentaci. Zaplatit tyto realizace z vlastních zdrojů je
ovšem až poslední z možností, kdy na ně prvotně a intenzivně hledáme spoluúčast ze státních,
nebo evropských zdrojů.
Příkladem je budova bývalé Jarečkovy hospody, jejíž realizaci z vlastních zdrojů (a za tímto
účelem zasmluvněným úvěrem) zastupitelé schválili na jaře. Po tomto schválení ale
Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo dotační program „Regenerace brownfieldů pro
podnikatelské využití“, pro který je tento projekt vhodný. V těchto dnech děláme vše pro to,
abychom splnili veškeré podmínky pro získání dotace až do výše devadesáti procent
uznatelných nákladů na realizaci. Děkuji paní Ing. Vráblové a především panu místostarostovi
M. Trávníčkovi, který má tento projekt po papírové stránce na starosti. Snad nám finanční
podpora dopadne. Pokud ne, budeme postupovat podle schváleného záměru a zrealizujeme ji
za své. Negativním dopadem snahy o získání státní podpory je neúměrné prodlužování
a oddalování začátku rekonstrukce. Ale snad to dobře dopadne.
V květnu proběhly po obci lokální výspravy asfaltových komunikací. Firma se k nám ještě
v průběhu léta cca na dva dny vrátí, aby dodělala domluvený rozsah. Plošně a „na zkoušku“ byl
opraven úsek u běžecké dráhy, který vykazoval plošnou degradaci, ale s dobrým a funkčním
podložím. Aplikovaly se tři vrstvy penetračních asfaltových nátěrů s kamenivem. Tyto opravy
se bohužel obtížně cení dopředu, protože není známa jejich konečná pracnost. Po dodání
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konečného vyúčtování zastupitelé obce rozhodnou o pokračování výspravy vybraných
komunikací vhodných na použití této technologie.
Zaměstnanci obce se pustili do provedení rozsáhlých oprav místních neasfaltových komunikací
schválených zastupiteli obce už v minulém roce. Ty jsme loni už nestihli. Na nich provádíme
kompletní výměnu a doplnění spodních vrstev podloží s konečnou povrchovou úpravou
štěrkodrtěmi, bez změny výškové nivelity. Výsledkem je výstavba kvalitního tělesa
komunikace připraveného na případnou aplikaci asfaltového svršku.
Po dokončení těchto restů se obecní pracovníci budou kromě práce v lese a údržbě obce,
věnovat prakticky do začátku zimy potřebným opravám, úpravám a údržbě kanalizační
a vodovodní sítě v obci. Dokončíme řádné napojení obecních budov na splaškovou kanalizaci,
budeme měnit další nefunkční vodovodní šoupata, provedeme zbourání a novou výstavbu
opěrných stěn u vchodu do vodojemu, potřebujeme zabezpečit armaturní šachtu v křižních
cestách atd. Dále nás čeká kompletní vyčištění kanalizačního přivaděče od Nákupního střediska
do čistírny odpadních vod, na čemž už se začalo pracovat. Toto vedení ještě nebylo za celou
dobu od výstavby kanalizace počátkem devadesátých let vyčištěno. Na čističce musíme
vyměnit dvě šneková kalová čerpadla, která už neplní svoji funkci. Téma obecního vodovodu
a kanalizace je, co se týče potřebných oprav, udržovacích a modernizačních prací,
nevyčerpatelné. Pokud chceme mít svoji vodu a čističku nadále ve svých rukou, je nutné
neustále vracet do jejich infrastruktury peníze vybrané od Vás za tyto služby. To také děláme
a dělat budeme. Ve středu 18.5. jsem byl celý den na čističce přítomen přečerpání splašků
a kalů z nátokové šachty, za účelem ověření délky šnekových čerpadel. Děkuji správci ČOV
panu
J. Stodolovi za ochotu a obětavost s jakou se doslova po lokty zabořil do této činnosti. Díky.
Problematika odpadů nás bohužel trápí i v základní škole, kde je na dvou místech zahroucené
splaškové potrubí. Jedno místo pod jídelnou ve sklepě už naši chlapi našli, provizorně opravili
a po provedení kamerového záznamu opraví definitivně. Druhé zborcené místo je ale
nepřístupné, cca sedm metrů pod podlahou školy. Zatím jsem nenašel firmu, která by toto
potrubí uměla opravit. Řešení se hledá opravdu nesmírně složitě, ale naděje umírá poslední.
K závěru článku bych Vás chtěl s ,,NĚKÝM“ seznámit. Někdo ho znáte dobře, někdo méně
a málokdo vůbec. Je to věc, která je perfektním sluhou, ale špatným pánem. Jeho výskyt
v Herálci stojí obecní zaměstnance a správce čističky při likvidaci následků jeho výskytu hodně
práce a nervů, a obecní kasu dost peněz. Je to vlhčený ubrousek - úhlavní nepřítel provozovatelů
kanalizací a čističek. Ucpává česla, ničí čerpadla, nerozpouští se ve vodě a společně s tukem
dokáže vytvořit boule zacpávající potrubí. Těch hodin ročně strávených s likvidací následků
jeho výskytu. A přitom by stačilo prohlédnout obal, ve kterém se v domácnostech podle ukrývá.
Na něm je nezávisle na výrobci piktogram zakazující ho splachovat do záchodů. Prosím Vás
nedělejte to a nám osobám odpovědným za provoz kanalizace a čistírny odpadních vod ubude
spousta práce, kterou budeme moci, stejně jako ušetřené peníze, investovat jinam. Děkuji.
Ve dnech 29. 30. a 31.července se bude v Herálci konat sraz Rodáků. Pozvěte na něj všechny
Vaše příbuzné a známé. Pestrý program připravený vedením obce a kulturní komisí Vám dále
představíme v červencovém čísle.
Pěkný červen
Váš starosta
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Usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Herálec č. 46/5-2022, konaného 11.05.2022 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: 13 (v 17:10 hod. přišel Matěj Trávníček, v 17:12 hod. přišel Miroslav
Dítě, v 17:30 hod. přišel Ing. Bohumil Dostál)
Omluven: Ing. Kristýna Teplá, Bc. David Gregor viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Bc. Marketa Pospíšilová
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Pavel Troníček, Hana Štollová
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. B. Dostál, M. Trávníček)

2. Schválení programu
Návrh doplněného programu jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 45/4-2022 ze dne 13.4.2022 a z jednání
Rady obce Herálec č. 42/4-2022 ze dne 27.4.2022.
4. Hospodaření obce
4.1. Daňová výtěžnost (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 3/2022
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Smlouva o dílo – TSM design. s.r.o.
5.2. Smlouva č.:NM-001030065718/002-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – EG.D, a.s.
5.3. Smlouva č.:NM-001030065719/002-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – EG.D, a.s.
5.4. Přijetí daru pozemků p.č. 1019/17, 1033/14, 1033/15 a 1033/16 dle Geometrického
plánu č. 866-45/2020 od Kraje Vysočina
5.5. Stanovení počtu volených členů zastupitelstva do Zastupitelstva obce Herálec
5.6. Žádost č.j. 326/2022 o prodloužení nájmu – Elektro Bureš
5.7. Žádost č.j. 327/2022 o předčasné ukončení nájemní smlouvy prostor v č.p. 221 Herálec
- MVDr. O.
5.8. Žádost o vrácení poplatku za náklady spojení s připojením nového odběrného místa
el.energie
5.9. Nabídka služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – Subregion Velké Dářko
5.10. Smlouva kooperativa a.s. – dodatek č.1
5.11. Dodatek č.1 kupní smlouvy,, na dodávku vybavení odborné učebny fyziky a chemie
a venkovního prostoru pro výuku přírodopisu“ s fi Veto CAC s.r.o.
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5.12. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.S12-2022 na stavbu: ,,Stavební práce a dodávky
související s činností vedoucí k realizaci zvýšení kvality vzdělávání na základní škole
v Herálci“.s fi TSM design s.r.o.,
6. Diskuse
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: 3)

3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 45/4-2022 ze dne 13.4.2022
a z jednání Rady obce Herálec č. 42/4-2022 ze dne 27.4.2022.
4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí daňovou výtěžnost Obce Herálec do 30.4.2022.
4.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č 3/2022 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Smlouvu o dílo – TSM design. s.r.o., Ič: 06544754 na „Vestavba zubní
ordinace do objektu obecního úřadu“ Termín ukončení prací na díle nejpozději do
31.08.2022. Cena celkem vč. DPH 2 078 093,-Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.2. ZO schvaluje Smlouvu č. NM-001030065719/002-ZAME o smlouvě budoucí a zřízení
věcného břemene na stavbu ,,Herálec, příp. NN parc.2/7 p. N…“ za jednorázovou
platbu 2000 Kč + platná sazba DPH.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje Smlouvu č. NM-001030065718/002-ZAME o smlouvě budoucí a zřízení
věcného břemene na stavbu ,,Herálec, příp. NN parc.2/3 p. N…“ za jednorázovou
platbu 2000 Kč + platná sazba DPH.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.4. ZO schvaluje přijetí daru pozemků p.č. 1019/17 o výměře 24 m2, 1033/14 o výměře 2
m2, 1033/15 a 1033/16 o výměře 76 m2 dle GP č.866-45/2020 od Kraje Vysočina
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.5. ZO bere na vědomí stanovení počtu volených členů Zastupitelstva na volební období
2022-2026.
5.6. ZO bere na vědomí Žádost č.j. 326/2022 o prodloužení nájmu v čp. 98 dle nájemní
smlouvy. Žadatel: Elektro Bureš s.r.o., IČ: 07112181. (1 místnost o výměře 54 m2
nalevo od vchodu, 2 místnosti o výměře 22 m2 napravo, vedle schodů). Záměr je
zveřejněn na ÚD.
5.7. ZO schvaluje Žádost č.j. 327/2022 o předčasné ukončení nájemní smlouvy v č.p.221
a odpuštění nájmu za květen a červen 2022. Žadatelka MVDr. PO.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (Chybí: 1)
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5.8. ZO schvaluje Žádost č.356/2022 o vrácení poplatku za připojení nového odběrného
místa p.č. 464/17 a 556/96 v kú. Český Herálec, který nebyl EG.D. a.s. zaplacen. Žadatel
MD, Č. Herálec 392.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.9. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení pověřence od 1.5.2022 za cenu 900 Kč/měsíc a dobu
1 roku. Dodavatel Subregion Velké Dářko d.s.o.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.10. ZO schvaluje Dodatek č.2 – ke smlouvě Kooperativa č. 8603501994 – aktualizace
míst a hodnot pojišťovaného majetku. Nové pojistné za období je 103.006 Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.11. ZO schvaluje Dodatek č.1 kupní smlouvy,, na dodávku vybavení odborné učebny
fyziky a chemie a venkovního prostoru pro výuku přírodopisu“ s fi Veto CAC s.r.o.,
IČ: 64084736 vyčíslené vícepráce 98.800 Kč bez DPH. Nová kupní cena je 1.095.950
Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0
5.12. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.S12-2022 na stavbu: ,,Stavební práce
a dodávky související s činností vedoucí k realizaci zvýšení kvality vzdělávání na
základní škole v Herálci“.s fi TSM design s.r.o., Hlinsko IČ: 06544754. Max. cena
díla 1.142.959,40 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

6. Diskuse
6.1.1. ZO schvaluje realizaci úpravy prostoru za nákupním střediskem financovaným
z rozpočtu obce.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 2
6.1.2. ZO schvaluje provedení výběrového řízení na dodavatele ,, Úpravy prostor za
Nákupním střediskem“.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 15. 6. 2022
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Poplatky v roce 2022 – splatnost byla 31.5.2022
Žádáme všechny opozdilce, aby neprodleně poplatky uhradili.
Za popelnice a stočné za 1 osobu s trvalým pobytem – 1155 Kč,
za 1 rekreační chalupu – 1375 Kč,
za psa 300 Kč.
Čú: 1623750339/0800 VS: číslo popisné
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Ing. Jaroslav Doubek
vedoucí odboru životního prostředí

VÝŠLAP NA ŽÁKOVU HORU
Přátelé turistiky a milovníci lesa se v sobotu dne
14. 5. 2022 opět vydali na tradiční Výšlap na
Žákovu horu. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo
a mnozí z nás se vraceli domů nejenom s dobrou
náladou, ale také s pokožkou opálenou krásně
do bronzova. Posezení s přáteli, opékání vuřtů
a osvěžení chlazenými nápoji byly po dlouhé
zimě tím pravým balzámem pro duši všech
zúčastněných. Tak zase příště!
za kulturní komisi Hana Štollová
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Obec Herálec pod Žákovou horou

srdečně zve všechny své rodáky, spoluobčany
a přátele obce Herálec na
SRAZ RODÁKŮ

29. 7. – 31. 7. 2022
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Zprávy ze školy
DUBEN + KVĚTEN
McDonald´s Cup
Na konci dubna se vybraní kluci a holky z 1. a 2. třídy zúčastnili tradičního McDonald´s Cupu,
který se konal ve Žďáru nad Sázavou. Letošní ročník byl na týmy chudý a zúčastnily se ho
společně s námi ještě týmy ze Žďáru a Nového Veselí. Naše družstvo oba zápasy prohrálo, ale
bylo suverénně nejmladší, jelikož v kategorii mohli soupeřit i žáci 3. tříd. Našim třeťákům se
turnaj bohužel kryl s posledním plaváním, tak se ho nemohli zúčastnit. Přesto byli naši mladíci
protihráčům rovnocennými soupeři, a pokud budou s fotbalem pokračovat i nadále, můžeme se
těšit za rok na lepší výsledek.

Minifotbal 2. stupeň
V květnu vybraní žáci 2. stupně jeli reprezentovat naši
školu na minifotbal (6 hráčů v poli+ brankář) do Žďáru
nad Sázavou. Ve skupině nás čekaly zápasy s 2. ZŠ Žďár
nad Sázavou, Svratkou a Velkou Losenicí.
V prvním zápase sehráli výborný zápas proti
favoritovi ze Žďáru, ale smolně prohráli 1:0. V derby se
Svratkou prohráli 2:1 a v posledním zápase, kdy už o nic
nešlo, prohráli 4:0 s Velkou Losenicí.
Sice naši žáci skončili na poslední příčce, ale za
svůj výkon se rozhodně stydět nemusí.
Mgr. Vojtěch Uchytil
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Florbalový turnaj v Jimramově
V pátek třináctého se vybraní borci z naší školy vydali na tradiční florbalový turnaj do
Jimramova. Při posledním našem vystoupení na tomto turnaji v předcovidové době v roce 2018
jsme se umístili na 2. místě.
Tentokrát jsme v základní části po dvou výhrách a dvou prohrách získali 6 bodů. Zápas o finále
jsme vyhráli. Ve finálovém zápase jsme nestačili na domácí Jimramov a skončili jsme opět na
krásném druhém místě.
Všem chlapcům děkuji za předvedený výkon.

Archimediáda
V Archimediádě (fyzikální olympiádě kat. G) obsadil Jakub Ptáček ze 7. ročníku hezké 10. místo a stal
se úspěšným řešitelem okresního kola.
Za reprezentaci školy děkujeme.
Mgr. Ondřej Kosař
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„RECYKLOHRANÍ“
Naše škola se účastní celoroční hry Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V celoroční hře tohoto
školního roku jsme se umístili na 232. místě a v rámci kraje Vysočina na 17. místě.
Za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za
zapojení do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit škola obdržela celkem 1290
bodů.
Příští školní rok bychom mohli zaútočit na první desítku v kraji Vysočina.
Co říkáte, pomůžete nám?

Mgr. Ondřej Kosař

Všechny aktuální informace pravidelně uveřejňujeme na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz, nebo ve školním systému Edookit
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Kroužek keramiky
Ve školním roce 2021/22 jsme opět otevřely kroužek keramiky pro školní děti a dospělé.
Kroužek navštěvuje 17 dětí a 12 dospělých.
Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, která je nejen pro děti velmi důležitá. Práce s hlínou
podněcuje kreativní myšlení a rozvíjí všeobecnou zručnost. Děti a dospělí si v průběhu kroužku
vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními
barvami. Z kroužku si odnášejí nejen dovednosti, ale i jednotlivé výrobky.
Na začátku každé lekce se s dětmi přivítáme a představíme si výrobek, který se bude danou
hodinu vyrábět. Dále se domluvíme na konkrétním postupu práce. Děti krok po kroku vytvářejí
finální výrobek. Na závěr děti uklidí svou pracovní plochu a výrobky uloží na bezpečné místo,
kde 14 dní vysychají. Po této době putují do keramické pece. Po výpalu si děti mohou keramické
výrobky namalovat glazurami, engobami či dozdobit sypaným sklem. Následuje poslední
výpal, po kterém je již výrobek hotový a je možné si ho odnést domů.
Kroužek pro dospělé probíhá obdobně, s tím že necháváme prostor pro vlastní tvorbu.
V hodinách keramiky pro dospělé nám nejde o to vyrobit nejkrásnější výrobek, ale v příjemné
atmosféře si odpočnout, zrelaxovat a najít zálibu v práci s hlínou. Navzájem si pomáháme
a radíme si, jak výrobek vytvořit. Herálecké ženy vyrábějí originální a osobité květináče, misky,
drobnosti pro radost, zápichy do bylinkových záhonů, svícny a mnoho dalších…
Děkujeme obci Herálec a vedení Základní školy Herálec za poskytnutí zázemí pro keramický
kroužek.
V příštím školním roce 2022/23 bude dle zájmu možné navštěvovat tyto tři lekce: maminky
s dětmi, kroužek pro školní děti a dospělí.
Bližší informace uvedeme do zářijového zpravodaje.
L. Gregorová, R. Odvárková a V. Teplá
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SPORT
Muži
V pátek 22. dubna se odehrálo odložené utkání proti Budišovu, které nám vůbec nevyšlo, po
nejhorším jarním výkonu jsme prohráli 1:4. Díky napěchovanému programu nebyl prostor pro
tradiční reportáž, což uvítala drtivá většina aktérů utkání  V následujících 4 zápasech jsme
však zabrali a ukázali, že do A-třídy patříme. Jsme rádi, že jsme zvládli i domácí zápasy
a konečně nadělili radost věrným fanouškům!
MORAVEC – HERÁLEC 2:3 (Skála, Boháč)
První šanci zápasu jsme si vypracovali díky dobrému pokrytí míče Boháčem, po přistrčení
poslal centr na zadní tyč Skála, v hlavičkovém souboji se prosadil Hamák a zakončení o zem
musel likvidovat Černý P. Druhý zápas po sobě jsme inkasovali brzký gól, tentokrát
v 9. minutě. Po faulu za půlící čárou nakopl balon směrem vpřed Toufar, Sodomka byl u něj
nejrychleji a přestože byl v obležení 4 našich hráčů, naváděl si ho ke střele do vápna, tu mu
nakonec ukradl dobíhající Juračka, který zakončil jednoduchou akci ránou pod břevno, 1:0!
Naštěstí jsme se z inkasované branky bleskově oklepali díky spolupráci dvou víkendových
oslavenců. Po autovém vhazování poslal skvělý oblouček do vápna Uchytil na osamoceného
Skálu, trknutí za Černého P. přineslo srovnání stavu, 13. minuta 1:1! Na specifickém hřišti to
byl tradičně fotbal plný soubojů, i přes známé nástrahy trávníku jsme se snažili hrát hlavně po
zemi a s postupem času získávali kontrolu nad hrou. Moravec hrozil pouze ze standardních
situací, s těmi jsme si dokázali poradit. Důležitým faktorem bylo, že herní převahu jsme
dokázali přenést i do gólového vyjádření. Po autovém vhazování se šikovně otočil Boháč
a prostrčil na nabíhajícího Skálu, který si rozbalil svůj druhý nedělní dáreček a jmeniny
oslavoval dosyta, 24. minuta 1:2! Poté se zastřeloval Boháč, když poněkolikáté udržel těžký
balon a dovedl se s ním otočit, ve vápně sám před brankářem branku minul. Ve 28. minutě však
už gólově procitl. Dobře hrající Štěrba vnesl chaos do velkého čtverce svým dlouhým autem,
Boháč se protlačil do zakončení a nadvakrát se mu podařilo procpat balon za Černého P., 1:3!
I dále nás bylo plné hřiště, hýřili jsme pohybem, dobře komunikovali a bojovali o každý metr.
Stejně jako Boháč i Štěrba hodil za hlavu nepovedená úvodní vystoupení a také mohl být gólově
oceněn, když uplatnil svoji rychlost po přesné přihrávce od Skály, chystal se k zakončení, to
mu však doslova ukradl Zlesák, který bránu z dobré pozice netrefil a navíc byl v ofsajdovém
postavení. Po prvním dějství jsme tak mohli být spokojenější my, když jsme do kabin šli
s dvougólovým náskokem. Průtrž mračen trvala sice pouze přes poločasovou přestávku, i přesto
nám dokázala smýt herní tvář z první půle. Varováním pro nás měla být Sodomkova pobídka
na Černého M., který se položil do centru, pokus šel těsně vedle levé tyče. Poté jsme se už
dokázali srovnat, k zajímavému fotbalu produkovanému v první půli jsme se však už nevrátili
a z fotbalu byl boj. Přihrávky ztrácely přesnost, kopalo se od vápna k vápnu, aniž by výrazněji
museli zasahovat brankáři. Až po faulu zhruba na třiceti metrech se z přímého kopu snažil
překvapit Černého P. Boháč střelou, která před brankářem skočila, s námahou ji alespoň vyrazil
před sebe. Technicky to na druhé straně zkoušel i Červinka, placírku k tyči mu vytáhl Žejdlík
na roh, po kterém střílel znovu středopolař domácích a otřel balon z vnější strany o tyč, Žejdlík
by byl na místě včas. S ubíhajícím časem nám začaly ubývat síly a Moravec těžil z nákopů za
obranu na rychlá křídla. Juračka po jednom z pasů zasekl Kadlecovi a hledal Sodomku, ten
přihrávku před branku minul. V 70. minutě se nechal vyprovokovat Smolík, který během 6ti
minut obdržel dvě žluté karty a bojiště opouštěl předčasně. Kdo by si však myslel, že nám tímto
výrazně ulehčil cestu k bodům, ten by se zmýlil. Domácí se ještě více semkli a hnali se za
zdramatizováním zápasu. To se jim nakonec i povedlo v 82. minutě. Nechtěný hattrick
zkompletoval Kadlec. Nejprve dobře pokryl náběh Juračky a dostal se před něho tělem, aby
poté tak dlouho váhal, kam míč pošle, až mu ho důrazný Juračka doslova vypálil z nohy přímo
do naší sítě a snížil na 2:3! Nešťastník Kadlec se tak po dvou gólech v pátek proti Budišovu
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přimotal ke gólu i v neděli a následující dny měl co dělat, aby se ubránil mediálnímu tlaku od
TV Nova a odolal tradiční rubrice Borec na konec, kde by zasloužil palec dolů. O výsledek
jsme se začali strachovat ještě více a nakopnutí domácí cítili šanci získat alespoň bod. Nejblíže
k vyrovnání byl Kovář F., který unikal obraně a zakončoval těsně vedle. Rozhodnout mohl po
úprku po lajně a přihrávce od Štěrby Zlesák, sám před odkrytou brankou úplně minul balon
a klid do posledních minut nepřinesl. Po závěrečném hvizdu jsme si mohli zhluboka oddechnout
a domů jsme si odvezli velice cenné tři body.
HERÁLEC – MĚŘÍN 2:0 (Holeš, Veselský)
Do zápasu jsme vstoupili aktivně, když vybojoval míč pro Skálu Kovář, ocitl se v zajímavé
pozici Uchytil, z úhlu se snažil propálit Hladíka na bližší tyči, to se mu nepodařilo a kopal se
roh. Poté se chtěl prosadit po špatném odkopu Hladíka Skála, z třiceti metrů mířil vedle.
Aktivním napadáním jsme dostávali Měřín pod tlak a měli herní převahu, gólově udeřit ale
mohli hosté. Ve středu jsme ztratili balon a rozběhnutý Souček napálil za půlí balon na bránu,
Žejdlík mohl zůstat v klidu jen díky tomu, že věřil dobře postaveným tyčkám, poprvé totiž
zazvonilo břevno. Odpověděli jsme po divně se snášejícím centru do vápna, s kterým si dokázal
poradit Hamák a napálil ho z voleje, bohužel trefil prostor, kde stál Hladík. Hrál se zajímavý
fotbal, obě mužstva sázela na konstruktivní rozehrávku, Měřín se ani pod napadáním
neuchyloval k dlouhým nákopům a hrálo se hlavně po zemi. Po trpělivé kombinaci kolem vápna
jsme dostali do hry Štěrbu, jeho pas nedokázal odklidit obránce domácích a se štěstím se ocitl
ve velké šanci Holeš, z blízka trefil pouze nohy Hladíka a Skála z dorážky branku minul. Měřín
hrozil především z nebezpečně zahrávaných rohových kopů, zkušený Kružík posílal do
šestnáctky velice dobré centry, na jeden z nich si naskočil parťák ze stoperské dvojice Souček
a Žejdlík znovu mohl děkovně vzhlížet k horní konstrukci své branky. Souček tvrdil muziku
i na opačné straně hřiště, Holeš byl často v soubojích jeden na jednoho faulován, předčit
urostlejšího protivníka se mu ve 44. minutě podařilo překvapivě hlavou. Ukázkové vyvezení
balonu vyseknuté z učebnice moderního fotbalu s hlavou nahoru předvedl Černý a vybídl
k centru Štěrbu, ten zařadil vyšší rychlost a dostihl zdánlivě ztracený balon ještě na hrací ploše,
do ostrého centru před bránu se položil Holeš a poklidil ho i s gólmanem do koutu k přední tyči,
1:0! Ještě veseleji mohlo být ani ne o minutu déle, dobře jsme zapracovali ve středu hřiště,
Veselský získal balon a ustál faul na svoji osobu, aby po vzoru svého spoluhráče z obrany
vyvezl hru a rázem jsme šli do obrovského přečíslení 5 na 2. Že se má Veselský ještě co od
Černého učit předvedl při finálním řešení, kdy otálel s přihrávkou a poté jí namířil stejně
nepřesně na v ofsajdu se pohybujícího Boháče. Rozhozeni špatným řešením jsme si ještě celou
situaci lajdácky vysvětlovali mezi sebou, ale Měřín se už hnal do útoku. Dlouhý pas směřoval
do prostoru, kde chyběl právě Veselský a ostrý centr po podklouznutí odvracel Černý, bohužel
se mu míč otřel o ruku a byl z toho velice nebezpečný přímák za hranicí vápna. Při něm se
vytáhl Žejdlík, který si počkal na Kružíkovu tvrdou střelu a dokázal ji vyrazit na roh. Do kabin
jsme tak šli s jednogólovým náskokem. Do druhého dějství lépe vstoupili hosté. Na půlící čáře
proběhlo několik soubojů a dvakrát nešťastně ponechaná výhoda nakonec vedla k velké šanci
k vyrovnání. Do rozhozené obrany si naběhl Pololáník a se štěstím si dokázal přichystat velmi
dobrou střeleckou pozici, Žejdlík skvělým zákrokem podržel spoluhráče a udržel
jednobrankový náskok. Celá situace rozpálila Černého doběla a následně zežloutl, protože dal
hodně hlasitě najevo hlavnímu arbitrovi, co si myslí o posouzení předchozích situací, za což
byl odměněn žlutým kartónkem. Kromě této situace si Měřín nedokázal proti dobře fungující
obraně nic vytvořit a převaha byla spíše územní, do útoku jsme se tak vrhli opět my. Po chybě
Kružíka se dostal až před brankáře Holeš, jeho pokus o lob vyběhnutého gólmana se možná ani
lobem nazývat nedá, špičkou kopačky odevzdal balon Hladíkovi. Téměř ihned poté jsme znovu
získali balon a technicky to zkoušel Kovář, tečovaná střela šla do protipohybu gólmana, ten se
i na kluzkém terénu ještě stačil vrátit a na brankové čáře zabránil navýšení skóre. Deku, pod
kterou se nám vyhříval až do samého konce dubna, ze sebe snad již definitivně sundal Štěrba,
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který navázal na Moravec a opět podal velice dobrý výkon. Odměněn mohl být i druhou
asistencí, to když se nám podařila šikovná kombinace u postranní čáry a Štěrba se dostal až do
vápna, kde přesně viděl osamoceného Holeše. Ten si asi myslel, že ještě sedí někde u ohýnku
a opéká buřta, místo čarodějnice však spálil obrovskou tutovku, když sám před Hladíkem místo
zakončení zakopl… Uklidnění a gól, který visel ve vzduchu, přinesla 70. minuta. U propadlého
balonu do vápna byl nejrychleji Holeš, který s nasazením vlastního zdraví chtěl posunovat za
Hladíka, ten ho nevybíravým zákrokem sejmul, hra však pokračovala, protože celou situaci
dohrál Veselský a trefit prázdnou bránu mu nedělalo problém, 2:0! Při ojedinělé šanci Měřína
si zaběhl za obranu Souček a hledal před bránou dobíhajícího spoluhráče, téměř jistý gól mu
z kopačky ukradl jeden z našich obránců a chystané drama nedovolil.
KOUTY – HERÁLEC 1:2 (Holeš, Boháč)
Za pěkného fotbalového počasí jsme vstoupili do zápasu velkou šancí. Boháč se dokázal uvolnit
u pomezní čáry a vyslal na zteč Holeše, tísněn stoperem domácích mířil z boku těsně vedle.
Poté Kučera ukázal přínos pro tým, ve vzdušném souboji rozhodil hned dvojici soupeřů a Holeš
tak mohl posunout na Skálu, ten ze střední vzdálenosti střílel vedle. Za aktivní nástup do utkání
jsme byli odměněni v 16. minutě. Nedorozumění mezi obránci a gólmanem využil Holeš, který
měl vydlážděnou cestičku až k Dohnalově bráně a sólový únik mazácky zakončil přesně k tyči,
0:1! Srovnáno mohlo být vzápětí, na těžkém terénu se smekl Černý a mezi stopery si naběhl
Havelka, Žejdlík mu včasným výběhem zmenšil úhel a domácí střelec se rozhodl ještě
přihrávat, Coufal měl však k míči daleko a Kadlec stihl celou situaci pohlídat. Kouty hrozily ze
standardních situací, v mezihře se s tím příliš nepáraly a kopaly dlouhé balony za stopery, což
nám nečinilo větší potíže. Přesto mohlo být srovnáno, a to po propadnutém dlouhém autu. Na
malém vápně zůstal osamocený Havelka, i jeho přelstil terén a míč mu podklouzl pod nohou.
Po zbytek poločasu jsme se nastěhovali před domácí branku a snažili se o navýšení skóre. Ve
41. minutě klaplo vše, jak mělo. Obehrávali jsme vápno a už to vypadalo, že Kovář akci zazdí,
výborně však proti dvojici soupeřů míč udržel na kopačce a šikovně prostrčil na Hamáka, ten
se neukvapil a sám před gólmanem ještě posunul na osamoceného Boháče, pro kterého již nebyl
žádný problém rozvlnit síť a zvýšit náskok, 0:2! A do kabin jsme mohli jít ještě o něco veselejší,
kdyby se nám podařilo využít i druhé obrovské hrubky obrany Koutů. Znovu nedůrazná malá
domů, kterou tentokrát využil Boháč. K zakončení se připravoval příliš dlouho a dobíhající
stoper mu znepříjemnil zakončení, pravděpodobně však nedovoleným zákrokem, ze střídačky
však těžkou soudit, zda se mělo nebo nemělo kopat z penaltového puntíku. O poločase jsme
byli nuceni střídat velice dobře hrajícího Hamáka, celá pravá strana soupeře si zřejmě oddychla,
zato kouč Skála si musel připadat jako Jirka Babica. Když nemáš beka – hoď do hry gólmana
a celé to posuň - premiéra na hrotu čekala na Chmelíka, do zálohy se zasunul Holeš a na beka
Kovář. Chybu domácí obrany jak přes kopírák předvedli zkraje druhé půle Černý s Žejdlíkem,
jejich špatnou komunikaci využil Coufal, naštěstí si píchl míč dále, než potřeboval a z nulového
úhlu se mu zakončit do prázdné branky mimo dobíhajícího Černého nepodařilo. Náš vlažný
nástup byl vítaným impulsem pro Kouty, nedokázali jsme získat odražený míč a Coufal hledal
rozběhnutého Havelku, křížnou ránu z boku si skvěle pohlídal Žejdlík a dorážku nepřipustil
Kovář. Kouty nás zatlačily a udeřily po rohovém kopu. Ten se na zadní tyči odrazil zpět na
penaltu a Nestrojil napálil balon nechytatelně do šibenice, 53.minuta 1:2! Po inkasované brance
se nám podařilo přece jen srovnat řady, zapnuli jsme a dali o sobě vědět i u domácí branky.
Boháč přenesl hru na Štěrbu, výborné zpracování do běhu mu dalo možnost natáhnout ve vápně
ke střele, bližší tyč si Dohnal pohlídal a byl z toho roh. Kritická situace pro nás přišla v 58.
minutě. Přihrávku do vápna kryl Kovář, nestačil však zkoordinovat pohyb a při snaze odpálit
balon si nastřelil ruku, hlavní sudí bez váhání ukázal na penaltový puntík, což pochopitelně
vedlo k rozčílení na naší straně. Balon si na penaltu postavil Havelka, který nepotvrdil pověst
ostrostřelce, bídně kopnutou desítku mu zachytil ledově klidný Žejdlík, kterému se stačilo
skácet na zem stejně, jako když si večer lehá na gauč a sahá po vychlazeném lahváči – takže na
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trávníku byl hodně rychle. Gólman jako by vlil spoluhráčům do žil novou energii a hru jsme
dokázali zlepšit. Po pečlivé kombinaci Boháče se Skálou střílel středopolař do odkrytého koutu,
skokem k tyči se vyznamenal Dohnal. Dále zkusil Holeš po autovém vhazování otočit hru na
Štěrbu, ten si míč potáhl až do vápna, kde ho zasekl a střílel na bližší tyč, mířil však nad. Parádní
fotbalový moment, kterému chyběl opravdu kousíček ke gólovému vyvrcholení, předvedl
Boháč. Vedle středového kruhu si perfektně přebral přihrávku a druhým dotykem přeloboval
vyběhnutého Dohnala, míč těsně před brankovou čárou skočil snad na nějaký drn a olíznul
břevno z vnější strany. Branková konstrukce byla v akci i na druhé straně, po autovém
vhazování jsme soupeři nechali dostatek místa k přihrávce do kapsy na zadní tyč, kterou zavíral
další hráč v červeném, přesouvající se Žejdlík utěsňoval prostor pod břevnem, seč mu rukavice
stačily, nakonec to stačilo na orazítkování břevna a odkop od branky. Obrovský vzruch přinesl
i poslední dlouhý aut do vápna, při přetahované byl svalen Uchytil, balon se dostal na hranici
vápna a domácí hráč ho po zemi napálil do sítě, už při nápřahu zazněla píšťalka sudího, který
odpískal faul na našeho kapitána. Ubránit náskok se nám tak podařilo a připsali jsme si další
důležité body.
Herálec – Radešínská Svratka 3:1 (Kadlec, Uchytil, Boháč)
Na světelné tabuli ještě ani nesvítila první minuta, když jsme se za parádního počasí ujali
vedení. Vše začalo chybnou přihrávkou stoperů na gólmana Veselého a ten měl co dělat, aby
stihl balon odkopnout před Boháčem a kopalo od rohového praporku. Secvičená akce vyšla na
jedničku, osamocený Kadlec neměl problém napálit balon do odkrytého koutu branky a poslal
nás do vedení 1:0! Rohový kop poté rozehrávala i Radešínka, první odvrátil Černý znovu na
roh a druhý po odrazu pokryl Žejdlík, který mohl hbitě založit další gólovou akci. O míč si řekl
rozběhlý Skála, na půli hřiště si vyměnil míč s Holešem, potáhl ho až do vápna a přihrával pod
sebe na dobíhajícího Uchytila, který překonal bezmocného Veselého podruhé, 4. minuta 2:0!
Skvělý nástup nás neukolébal a i dál jsme byli na hřišti pány. Po dobré práci Štěrby na půli
hřiště a kličce Starému šel sám na gólmana Boháč, místo zakončení volil ještě přihrávku na
Hamáka, tomu před prázdnou bránou nevyšel krok a míč napálil mimo tři tyče. Když zbytečným
faulem u postranní čáry daroval standardku Radešínce Kadlec, odehráli jsme na roh, z kterého
soupeř udeřil. Dobře kopnutý centr přinesl závar před Žejdlíkem a nejrychleji se zorientoval
Máček, 23. minuta 2:1! Panika a nervozita ze snížení na nás ani nestačila dolehnout, protože
pro faul si došel Boháč a sám se postavil k exekuci zajímavého přímáku. Chytrou ránou na jeho
stranu nachytal Veselého a rozesmutněl ho potřetí, 25. minuta 3:1! Poté přišlo uklidnění, byli
jsme více na balonu a nedávali protivníkovi prostor, dvě střely z velké dálky Žejdlíkovi starosti
nenadělaly. Z úspěšného napadání Boháče těžil Štěrba, který ihned přihrával Skálovi a ten
vymyslel kolmici na Hamáka, balon byl po lehké teči příliš dlouhý a Veselý u něj byl dříve. Ke
stejné situaci došlo i na druhé straně hřiště, tentokrát dostal příliš prostoru Pulkrábek a Uchytil
nezachytil náběh Lhotáka, který postupoval sám na Žejdlíka, skvělý zákrok našeho brankáře
znamenal stále dvougólové vedení. Dařilo se nám kombinovat, nešetřili jsme krokem a naše
větší kvalita na míči byla znatelná, navíc jsme rychleji přepínali směrem vpřed i vzad. Po
pěkném ťukesu za půlí se dostal Boháč až do vápna, přihrávku před branku odvrátil Starý pouze
ke Štěrbovi, který měl dostatek času a zvolil tvrdou ránu, která orazítkovala břevno. Oba krajní
záložníci dělali svým strážcům problémy především rychlostí, když hru vyvezl Hamák, poslal
přesný pas na Štěrbu, Drdla mu vůbec nestíhal, mohl tak vyslat centr na Holeše, v pádu
zakončením o zem branku přestřelil. Lepší nástup do druhé půle měli hosté, obléhání naší
poloviny hřiště však žádnou šanci nepřineslo. To my jsme mohli navýšit vedení. Velice dobrá
fotbalová akce, kdy jsme se vykombinovali od vlastního vápna, začala u Veselského, Holeš
přenesl na ve velké pohodě hrajícího Štěrbu, který zpracoval pro Kováře a ten už na hranici
trestného území předával Holešovi, který posouval ještě na osamělého Boháče, přízemní rána
trefila připraveného Veselého. Do akce musel i náš brankář, a to po ostrém rohu Pulkrábka, ke
kterému se na přední tyči protlačil Máček, dobře utěsněný prostor u tyče Žejdlíkem propálit
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nedokázal a neproměnil ani následnou šanci, kdy po závaru vysoko přestřelil. V 60. minutě
přišly pro naše barvy hned dvě pohromy. Nejprve mimo hřiště - při odkopu do zámezí zasáhl
míč stůl pod pergolou a návštěvníci přišli o osvěžující mok - a poté i na hřišti – vyloučení
Boháče. V souboji o míč upadl na zem a dožadoval se odpískání faulu, neodpustil si
okomentovat počínání hlavního sudího a vyfasoval první žlutý kartónek, místo sklopení uší
a odchodu pokračoval ve svém výlevu a zaslouženě šel pod sprchy. Naprosto tak degradoval
svůj výborný výkon, místo toho, aby se pomstil fotbalově, když do té doby si na hřišti hrál
s obránci, jak chtěl, pošle tým do půlhodinového oslabení. Tímto veškerá podívaná skončila
a oči diváka trpěly. Vzruch přinesl až trestný kop Uchytila, který našel Holeše, prudká hlavička
však letěla mimo. I dále jsme byli před brankou nebezpečnější. Po penaltě jsme volali při
průniku Uchytila i při náběhu Holeše, který se řítil doplnit v akci Štěrbu, ani jednou pískáno
nebylo. Následně bez míče a mimo hru fauloval Kováře Starý a oceněn byl pouze žlutou kartou.
Kopali jsme alespoň zajímavý přímák, obstřel zdi Uchytilem skončil těsně vedle levé tyče.
Radešínka směrem ke konci volila už pouze nakopávané míče, s tím obrana ve spolupráci
s jistým Žejdlíkem neměla problém. Další povedený zápas odehrál Holeš a mohl se gólově
odměnit, po neúnavném napadání defenzivy předčil v osobním souboji Starého a když už se
zdálo, že prováhal správný moment ke střele, udělal kličku i druhému stoperovi a vyslal bombu,
kterou vyrazil Veselý na břevno. Zcela po zásluze jsme si tak dokráčeli pro tři body a po zápase
jsme si mohli odškrtnout jarní cíl v podobě záchrany soutěže, i v příštím roce se tak budeme
prohánět po trávnících ve druhé nejvyšší krajské soutěži!
L.
Peńázová
TURNAJ V BORECH
Na březnovém turnaji v Borech, kde se mladší i starší
přípravka účastnila turnaje Memoriálu Stanislava
Ochrany. Podali obě přípravky skvělý výkon. Starší
přípravka vybojovala 5. místo a mladší přípravka si
odvezla domu zlatý pohár.
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Mladší přípravka
Neděle 24. 4. 2022
Měřín - Herálec 8:3 (4:1) - A.Litochleb,
2x D.Litochleb
Herálec - Polnička 5:2 (3:0) 3x A.Litochleb, Š.Chyba, A.Teplá
Neděle 1. 5. 2022
Herálec - Hamry nad Sázavou 5:7 (4:1) - 3x
D.Litochleb, 2x A.Litochleb
Herálec - Osová Bitýška 3:10 (3:4) –
A.Litochleb, Š. Teplý, A. Teplá
Sobota 7. 5. 2022
Svratka - Herálec 2:2 (0:0) – Š. Teplý, A.
Litochleb
Herálec - Žďár nad Sázavou B 3:4 (0:1) –
2x A. Litochleb, D. Litochleb
Sobota 14. 5. 2022
Dolní Rožínka - Herálec 8:2 (2:0) –
2x A. Litochleb

Neděle 22. 5. 2022
Jívoví - Herálec 8:2 (4:0) – 2x D. Litochleb
Herálec - Moravec/Bobrová 1:6 (0:2) –
D. Litochleb
Sobota 28. 5. 2022 11:10
Bory - Herálec Poznámka: hřiště Rozsochy
Sobota 28. 5. 2022 12:20
Rozsochy - Herálec
Pátek 3. 6. 2022 17:00
Herálec - Rožná Poznámka: hřiště Dolní
Rožínka, Původní termín: 14.05.2022 11:10
Neděle 5. 6. 2022 09:00
Herálec - Nová Ves
Neděle 5. 6. 2022 11:20
Herálec - Ujčov/Štěpánov Poznámka: hřiště
Herálec
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Starší přípravka
Ve středu 13.4.2022 jsme odstartovali jarní sezónu na domácí půdě se Žďárem nad Sázavou B,
kdy první poločas byl 1:4 branku dala Nela Skryjová, druhý poločas vstřelila branku opět Nela
Skryjová zvýšila na 2:4 hned vzápětí v 38minutě vstřelil branku D. Litochleb, ale bohužel to na
vítězství nestačilo i když v 48 minutě dal branku M. Boháč na 4:5. Síly byli vyrovnané, ale
Žďár navýšil výsledné skóre a skončilo to pro nás prohrou 4:6.
V sobotu 23.4.2022 nám přálo jak počasí, tak bodový zisk a to plný počet šesti bodů. I přes
velkou marodku v týmu jsme porazili domácí tým Křoví 6:1 a hostující tým z Měřína 11:2.
V pátek 29.4. 2022 jsme odehráli přeložený zápas v Jívovém, kde jsme se nechali zmást výškou
soupeře a podcenili je. První poločas proto skončil 0:0. V druhém poločase jsme museli zabrat
a zápas skončil pro nás 3:0 (Š.Gregor, Skryjová, A.Litochleb).Hned v sobotu 30.4. 2022 jsme
ráno nastoupili na domácím hřišti proti Rozsochám, kteří nás v prvním poločase jasně herně
přehrávali, proto vedli zaslouženě 5:1. V druhém jsme zlepšili důraz a snížili vedení Rozsoch,
ale i tak to na vítězství nestačilo. Prohráli jsme 5:8(Hladík, 2x M.Gregor, Skryjová,
A.Litochleb).Ani druhý zápas pro nás nezačal dobře, ale hlavu jsme nesvěsili a bojovným
výkonem získali vedení, které Nová Ves stáhla na remízu, ale závěr zápasu patřil nám a po
vstřelení hned dvou branek jsme si pojistili vítězství na 7:5 (3x Skryjová, 2x M.Gregor,
D.Litochleb, Hladík).
V sobotu 7.5.2022 jsme nastoupili do derby proti Svratce. Vypadalo to, že nám zrovna štěstí
neprší, když jsme v 9 minutě prohrávali 0:1 a naše hra neodpovídala chuti vyhrát. Svratka
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tlačila, ale další góly do konce poločasu už nepřidala. V druhém poločase nastartoval svoje
rychlé nohy A. Trávníček a v 34. minutě srovnal na 1:1. Namotivován vstřelenou brankou přidal
hned v 39. minutě druhou. Střelou z dálky navýšila skóre na 3:1 Nela Skryjová a o konečný
výsledek 4:1 se zasloužil parádním výletem z obrany Matyáš Boháč.
V sobotu 21.5.2022 jsme na domácí
půdě porazili Jívové 7:4, kde si
branku dali 3x A. Litochleb, J.
Svoboda, N. Skryjová a 2x A.
Trávniček a zápas s Křovím pro nás
bohužel skončil prohrou a bez branek
0:5.
Neděle 29. 5. 2022 10:20
Rozsochy - Herálec Poznámka: hřiště
Žďár nad Sázavou
Neděle 29. 5. 2022 11:40
Žďár nad Sázavou B - Herálec
Neděle 5. 6. 2022 11:20
Měřín - Herálec Poznámka: hřiště
Svratka
Neděle 5. 6. 2022 12:40
Svratka - Herálec
Čtvrtek 9. 6. 2022 17:00
Nová Ves - Herálec Poznámka: hřiště
Nová Ves

Statistika soutěže Žďár nad Sázavou › 2021 G1C - II. třída OP starší přípravky skupina C
Jméno

Klub

Góly

13.

Nela Skryjová

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

10

21.

Adam Litochleb

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

8

29.

Matouš Gregor

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

6

31.

David Litochleb

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

5

34.

Tomáš Hladík

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

5

35.

Antonín Trávníček

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

5

38.

Matyáš Boháč

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

4

49.

Šimon Gregor

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

3

53.

Jakub Svoboda

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

2
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Sylvie Litochleb
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Společenská kronika
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
1.6. Jindřiška Slámová, Herálec 263, 82 let
2.6. Roman Fiala, Herálec 255, 55 let
7.6. Lenka Černá, Český Herálec 74, 55 let
9.6. Bohumil Dítě, Kocanda 321, 87 let
10.6. Vlasta Vodičková, Český Herálec 20, 87 let
10.6. Marie Teplá, Český Herálec 411, 75 let
12.6. Jarmila Fialová, Český Herálec 18, 83 let
19.6. Olga Çolakoglu, Herálec 195, 55 let
20.6. Jarmila Bártová, Kocanda 333, 70 let
24.6. Pavel Janeček, Herálec 281, 84 let
25.6. Miroslav Jelínek, Herálec 199, 94 let
25.6. Marta Cajsková, Český Herálec 154, 90 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
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