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Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané,
zdravím Vás už konečně do letních dnů, i když velice rozpačitě. Téměř v každém ze svých článků
se zmiňuji o počasí. Nejinak to udělám i v tomto. Je extrémní sucho. Je dobře, že se nám tato
skutečnost neprojevila na zdrojích obecní pitné vody, ačkoliv už přes 2 měsíce nás trvale zásobuje
prameniště na Huti, kdy téměř 100% spotřeby vody musíme čerpat „přes kopec“. Tato situace
nastává každým rokem, ale letos přestaly svojí vydatností stačit samotížné zdroje o několik týdnů
dříve, než v loni. Situace není kritická, ale vyzývám všechny, aby se nad spotřebou vody zamysleli
a začali obecní vodou neplýtvat.
Horší se ukazuje být situace v okolních lesích. V České obci, kde se ještě před cca 10 roky nedalo
projít pěšky, natož aby tam mohla zajet nějaká technika, je sucho!!! Máme zpracovanou kalamitu
po květnové vichřici, kdy se na její likvidaci podíleli částečně zaměstnanci obce a částečně občané
obce formou samovýroby. Ve vyvrácených stromech čekajících na zpracování bylo zřetelně vidět
působení kůrovce. Jaro bylo poměrně chladné, a tak se očekávají pouze dvě vylétnutí za sezónu.
Uvidíme, k jak masivnímu poškození okolních porostů dojde. V současné chvíli máme obecní lesy
krásně vyčištěné a jsme připraveni se s broukem dále poprat.
Z médií jsme informováni o různých spouštěčích energetické krize, největším z nich je
samozřejmě válka na Ukrajině. Pro obec to znamená to samé, jako pro domácnosti a podniky. Nám
se podařilo v loni na podzim nakoupit a zafixovat cenu energií ze stávajícího pohledu velice
prozíravě a výhodně. I přesto, ale meziročně zaplatí obec na zálohách o cca 400 000 Kč více.
V průběhu června soutěžilo Povodí Moravy, jako investor, opravu kamenné regulace řeky Svratky
v zastavěné části obce i mimo ni. Jakmile budeme znát zhotovitele, okamžitě s ním začneme jednat
o dalších souvislostech, spojených s výstavbou. Regulace se bude kompletně rozebírat. Budou
realizované nové základy pod ní a znovu se bude vyzdívat. Zároveň také dojde k jejímu navýšení
o cca 20 – 30 centimetrů a ke zvýšení lávky u Myslivny a mostu za Nákupním střediskem. Bude
tak umožněno bezpečné převedení průtoku vody v řece po extrémních srážkách. Regulace je
dlouhodobě ve špatném stavu a jsem rád, že dojde po mnoha a mnoha urgencích z mé strany k její
opravě.
Úprava toku řeky v extravilánu zahrnuje „Obnovu přírodě blízkého koryta a přilehlé nivy.
Stávající napřímené koryto bude zrušeno a tok bude navrácen na původní trasu……“. Tato úprava
navrátí koryto řeky do původního řečiště. Jejím účelem je kromě jiného snaha zabrzdit její tok tak,
jak to bylo dříve, a udržet vodu déle v krajině.
V jednom z minulých Zpravodajů jsem Vás informoval o uvažované změně způsobu vytápění
v naší škole. V květnu byl na pracoviště Českého vysokého učení technického v Buštěhradě ke
spalovací zkoušce převezen vzorek uvažovaného paliva (2000 kg agropeletek slisovaných ze sena
z okolních podmáčených luk, které sekáním udržuje CHKO). Spalovací zkouška vyšla pozitivně.
Dále jednám o možnosti instalovat jednotku (kotel) v rámci experimentálního projektu ČVÚT za
pro obec velice výhodných finančních podmínek. Výměnou zdroje vytápění sledujeme především
efektivní snížení nákladů za vytápění školy, jako nejvíce energeticky náročného objektu v majetku
obce.
Na obecní úřad došlo upozornění s fotodokumentací psích exkrementů spojené s prosbou, aby
obec zajistila zákaz vodění psů na hřbitov. Vyzývám Vás proto, abyste své psí miláčky nevodili
na hřbitov, je to neúcta k naším předkům.
Největší kulturní akcí letošního roku u nás je sraz rodáků. V dnešním čísle Zpravodaje najdete
pozvánku. Dejte vědět všem příbuzným a přátelům Herálce, aby se k nám sjeli. Po dlouhé odmlce
způsobené Covidem (původní termín pravidelného setkání rodáků bylo léto 2020) máme možnost
se sejít, popovídat a pobavit při bohatém programu po celý poslední červencový víkend.
Dětem přeji pěkné prázdniny rodičům pevné nervy s nimi a vám ostatním hezké léto.
Váš starosta
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 47/6-2022, konaného 15.06.2022 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 17:04 hod. přišel Ing. Petr Vrábel, v 17:05 hod. přišel Ing. Lukáš
Teplý, v 17:11 hod. přišel Pavel Troníček, v 17:30 hod. přišel Ing. Bohumil Dostál , v 17:31 hod.
přišel Miroslav Dítě)
Omluven: Ing. Tomáš Odávárka, viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Anna Havlíková
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Bc. David Gregor, Zdeňka Gregorová
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. B. Dostál, Ing. Lukáše Teplý,
P. Troníček, Ing. Petr Vrábel)

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. 46/5-2022 ze dne 11.5.2022 a z jednání Rady
obce Herálec č. 43/5-2022 ze dne 26.5.2022.
4. Hospodaření obce
4.1. Daňová výtěžnost (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 4/2022
4.3. Návrh závěrečného účtu + Nápravná opatření
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Příkazní smlouva – FIC Consult s.r.o.
5.2. Smlouva o poskytnutí kulturního vystoupení – Sestry Chalupovy- Skalice
5.3. Veřejnoprávní smlouva – Obec Křižánky
5.4. Žádost č.j. 326/2022 o prodloužení nájmu – Elektro Bureš
5.5. Stanovení počtu volených členů zastupitelstva do Zastupitelstva obce Herálec
5.6. Žádost č.j. 361/2022 o odkoupení pozemků p.č. 468, 556/53 a 556/58 v k.ú.Český Herálec
5.7. Žádost č.j. 379/2022 o odkup pozemku p.č. 239/49 v k.ú. Herálec na Moravě
5.8. Žádost č.j. 343/2022 o odkoupení pozemku p.č. 544/17, 544/18 a 51/6 v k.p. Herálec na
Moravě
5.9. Žádost č.j. 389/2022 o prodej části pozemku p.č. 239/9 v k.ú. Herálec na Moravě
5.10. Žádost č.j. 386/2022 ohledně hřbitova
5.11. Petice č.j. 408/2022 – nesouhlas s návrhem protipovodňového valu na parcele 587/1
v k.ú. Herálec na Moravě
5.12. Stanovení určeného zastupitele pro projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního
plánu Herálec
5.13. Vyjádření č.j. 351/2022 k výzvě ze dne 27.4.2022
5.14. Smlouva o dílo – CCB Tiskárna spol. s r.o.
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5.15. Kupní smlouva – pozemky 367/2, 367/3, 368/4, 546/4, 564/5, 635 a 636 v k.ú. Herálec na
Moravě
5.16. Omezení zápisu podaných vkladů do KN
5.17. Poptávkové řízení na výměnu strojního zařízení – 2 ks šnekových čerpadel na ČOV
Herálec
5.18. Rozbor pitné vody v ZŠ Herálec
5.19. Oprava kanalizace pod ZŠ
5.20. Kontrola zastavěnosti Familie I.
5.21. Příspěvek na činnost pro rok 2022 pro Havlíčkův kraj, o.p.s., Žďírec nad Doubravou
5.22. Žádost o slevu na pronájem místa pro umístění atrakcí
5.23. Žádost č.j. 396/2022 o odkoupení pozemku
5.24. Žádost č.j. 420/2022 o koupi části obecního pozemku
5.25. Oprava komunikací

6. Diskuse
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. B. Dostál, Ing. Lukáše Teplý,
P. Troníček, Ing. Petr Vrábel)
V 17:04 hod. přišel Ing. P. Vrábel, v 17:05hod. přišel Ing. L. Teplý,

3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 46/5-2022 ze dne 11.5.2022
a z jednání Rady obce Herálec č. 43/5-2022 ze dne 26.5.2022.
Zastupitelé vzali na vědomí. V 17:11 hod. přišel P. Troníček

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí daňovou výtěžnost Obce Herálec do 31.5.2022.
4.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č 4/2022 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. B. Dostál)
4.3. ZO schvaluje podle § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů Závěrečný účet obce Herálec za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021 bez výhrad a schvaluje přijatá nápravná opatření k nedostatkům
zjištěným při přezkoumání hospodaření obce Herálec za rok 2021. Současně schvaluje
účetní závěrku sestavenou k 31.12.2021.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. B. Dostál)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Příkazní smlouvu – FIC Consult s.r.o., IČ: 25294547 na zajištění veřejné
zakázky „Veřejné prostranství za nákupním střediskem“, doba plnění 06/2022 – 07/2022,
cena celkem vč. DPH 22.990,--Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. B. Dostál)
5.2. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí kulturního vystoupení – Sestry Chalupovy – Skalice,
IČ: 15590453 o poskytnutí kulturního vystoupení na akci Sraz rodáků, cena 12.222,-- Kč
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. B. Dostál)
5.3. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu – Obec Křižánky, IČ: 00531677 na dotaci ve výši
30.000,-- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. B. Dostál)
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5.4. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 326/2022 a řádně zveřejněných dispozic od 10.5.
do 27.5.2022 prodloužení nájmu v č.p. 98 - Elektro Bureš s.r.o., IČ: 07112181
(1 místnost o výměře 54 m2 nalevo od vchodu, 2 místností o výměře 22 m2 napravo, vedle
schodů) za cenu 4.028,-- Kč/měsíčně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí M. Dítě, Ing. B. Dostál)
V 17:30 hod. přišel Ing. B. Dostál, v 17:31hod. přišel M. Dítě

5.5. ZO stanovuje počet volených členů Zastupitelstva na volební období
na 15 členů.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0

2022-2026

5.6. ZO neschvaluje Žádost č.j. 361/2022 o odkoupení pozemků p.č. 468, 556/53 a 556/58
v k.ú. Český Herálec na základě nedoporučení stavební komise z důvodu vedení obecního
vodovodu na těchto pozemcích.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 379/2022 a řádně zveřejněných dispozic
od 18.5.2022 do 3.6.2022 prodej pozemku p.č. 239/49 o výměře 10 m2 v k.ú. Herálec
na Moravě p. MP, Herálec 253 za cenu ve výši 50,-- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.8. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 343/2022 a řádně zveřejněných dispozic od 10.5.2022
do 27.5.2022 prodej pozemku p.č. 544/17 o výměře 10 m2, pozemku p.č. 544/18 o výměře
158 m2 a pozemku p.č. 51/6 o výměře 52 m2, vše v k.ú. Herálec na Moravě, p. MV, Herálec
204 za cenu ve výši 50,-- Kč/m2 a pověřuje starostu dalším jednáním v této záležitosti
a podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.9. ZO neschvaluje Žádost č.j. 384/2022 o prodej části pozemku p.č. 239/9 v k.ú. Herálec
na Moravě na základě nedoporučení stavební komise z důvodu, že žadatel nemá k pozemku
žádný vztah, využívá ho pouze k přechodu ke včelstvu, což bude i nadále zachováno.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.10. ZO bere na vědomí Dopis č.j. 386/2022 ve věci porušování zákazu vstupu se psy
na hřbitov a žádost o instalaci kamer ke vstupům na hřbitov.
5.11. ZO bere na vědomí nesouhlas č.j. 408/2022 obyvatelů domu č.p. 196, 195, 255, 448
a 192 s návrhem protipovodňového valu na parcele 587/1 Herálec.
5.12. ZO stanoví určeným zastupitelem pro projednání návrhu Zprávy o uplatňování
Územního plánu Herálec v uplynulém období starostu obce, p. Zdeňka Gregora.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.13. ZO bere na vědomí vyjádření č.j. 351/2022 k Výzvě ze dne 27.4.2022 Společenství
vlastníků jednotek Herálec 439.
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5.14. ZO schvaluje Smlouvu o dílo – CCB Tiskárna spol. s r.o. , IČ: 9895914 na zhotovení
knihy „Herálečtí výtvarníci – umělci Vysočiny“, cena 184.450,-- Kč včetně DPH
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 (chybí Ing. L.Teplý)
5.15. ZO schvaluje Kupní smlouvu na pozemky p.č. 367/2 o výměře 94 m2, p.č. 367/3
o výměře 24 m2, p,.č. 368/4 o výměře 16 m2, p.č. 546/4 o výměře 15 m2, p.č. 546/5
o výměře 41 m2, p.č. 635 o výměře 48 m2 a p.č. 636 o výměře 56 m2, vše v k.ú. Herálec
na Moravě s Ing. ST a Mgr. SST za cenu 100,-- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0 (chybí Ing. L.Teplý)
5.16. ZO bere na vědomí omezení zápisu podaných vkladů do katastru nemovitostí
na k.ú. Český Herálec a na části k.ú. Herálec na Moravě, týkající se pozemků, které jsou
zahrnuty do komplexních pozemkových úprav Český Herálec.
5.17. ZO schvaluje Poptávkové řízení na výměnu strojního zařízení - 2 ks šnekových čerpadel
na ČOV Herálec a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou GESS-CZ
s.r.o., IČ: 26867770 za cenu ve výši 1.202.900,-- Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.18. ZO bere na vědomí rozbory pitné vody v ZŠ Herálec ze dne 6.6.2022, kdy mikrobiologie
byla v pořádku.
5.19. ZO schvaluje na základě podkladů a cenové nabídky opravu kanalizace pod ZŠ Herálec
bezvýkopovou inverzní metodou KAWO firmou ENVIROX Bystřice nad Pernštejnem,
IČ: 24824968, cena 504.760,-- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.20. ZO bere na vědomí žádost Ministerstva pro místní rozvoj ČR o informaci k dotované
akci 117D513000249 Herálec 27 pozemků Familie I. a pověřuje místostarostu obce
M.Trávníčka k vyřízení této žádosti.
5.21. ZO schvaluje příspěvek na činnost pro rok 2022 pro MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., Žďírec
nad Doubravou ve výši 10,-- Kč/ 1 obyvatele k 1.1.2022, tj. celkem 13.160,-- Kč.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.22. ZO schvaluje žádost č.j. 447/2022 o slevu 5 000 Kč na pronájem místa pro umístění
atrakcí v obci Herálec za podmínky nevyužití prostor před nákupním střediskem
pro pouťovou atrakci.
Hlasování: Pro: 11, proti: 1, zdrž: 2
5.23. ZO neschvaluje žádost č.j. 396/2022 o odkoupení pozemku p.č. 543/5 v k.ú. Herálec
na Moravě na základě nedoporučení stavební komise z důvodu, že jde o komunikaci.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.24. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 420/2022 a doporučení stavební komise záměr
prodeje části pozemku p.č. 485/14 v k.ú. Český Herálec, žadatelelé p. C, p. B, p. M
a p. W, Herálec 439. Starosta osloví žadatele, aby si nechali zpracovat GP pro rozdělení
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pozemku, 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: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.25. ZO schvaluje objednání oprav komunikací ve vybraných lokalitách dle prezentace
u firmy SILPRA s.r.o. IČO 28149726, za cenu 293,--Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 13. 7. 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

Obec Herálec upozorňuje všechny návštěvníky
lesa na přísný zákaz vstupu do oplocených kultur.
Upozornění pro návštěvníky hřbitova.
Přísný zákaz pohybu psů po hřbitově.
Komplexní pozemkové úpravy Český Herálec
Zpracovatel komplexních pozemkových úprav Český Herálec odevzdal na Katastrální úřad pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou vyhotovenou novou digitální katastrální mapu
a přílohy k rozhodnutí o výměně, nebo přechodu vlastnických práv. Po provedené kontrole bude
pozemkovým úřadem vydáno rozhodnutí o výměně, nebo přechodu vlastnických práv
komplexních pozemkových úprav Český Herálec. Rozhodnutí bude doručeno účastníkům řízení
doporučeně poštou. Od kontroly až do doby zápisu tohoto rozhodnutí do katastru nemovitostí,
bude omezen zápis do katastru nemovitostí.
Upozornění se týká pouze pozemků na k.ú. Český Herálec a na části k.ú. Herálec na Moravě,
které jsou zahrnuty do komplexních pozemkových úprav Český Herálec. Upozornění se
netýká pozemků zahrnutých do rozpracované komplexní pozemkové úpravy na k.ú. Herálec na
Moravě a k.ú. Kocanda a pozemků v zastavěné části obce, které jsou z pozemkových úprav
vyloučené.
S pozdravem

Ing. Lubomír Hrdlička - rada

7

Klub heráleckých patriotů
Jsme Klub heráleckých patriotů, nejmladší kolektiv založený roku 2017, tedy s pětiletým
působením na kulturně společenské scéně, avšak s věkovým průměrem převyšujícím 75 let.
Možná, že by mohl někdo poznamenat něco o starém železe, ale my, i bez recyklace, máme pevný
základ v našich aktivitách, které jsme za relativně krátkou dobu naší existence uskutečnili. Jako
například uspořádáním výstav rozličného zaměření, či zhotovením reprofoto pro stolní kalendáře
vydávané obecním úřadem, nebo vyvíjení iniciativy k uspořádání kurzu počítačové gramotnosti
pro spoluobčany 65+, tento jsme i finančně zajistili. Bohužel pro Covid 19 proběhla jen základní
část této akce. Naše zájmy směřují také do oblasti všeobecného poznání. Proto dle možností
navštěvujeme muzea, galerie a významné výstavy nejen v našem Kraji Vysočina, ale i mimo něj,
Prahu a Brno nevyjímaje. Mimoto je naší snahou zanechat trvalou stopu v heráleckém krajinném
mikroregionu, v podobě vysázených listnatých a jehličnatých dřevin. Na setkání rodáků naší obce
koncem tohoto měsíce připravujeme dvě výstavy, jednu v základní škole a druhou v bývalé škole
Českého Herálce na něž Vás co nejsrdečněji zveme a přejeme Vám i Vašim přátelům
nezapomenutelné chvíle z tohoto setkání s blízkými i známými.
Na foto spatřujete pouhou polovinu členstva klubu, ostatní byli omluveni.
F.H.
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Memoriál Jaroslava Musila“
Po dvouleté (nucené) přestávce SDH Herálec uspořádal dne 4.6.2022 setkání koňských
stříkaček jako “Memoriál Jaroslava Musila“ .
Memoriálu se zúčastnilo 6 družstev,
která se utkala ve štafetě a útoku.
Toto setkání mělo i mezinárodní účast
a to družstvo DHZ Kaplna ze
Slovenska.
Soutěž sice komplikovalo počasí,
přesto mnozí svůj útok předvedli i za
silného deště.
Po sečtení časů z jednotlivých
disciplín, soutěž a putovní pohár
vyhrála Radňoves.
Celkové pořadí bylo 1. Radňoves
2. Brťoví 3. Herálec 4. Heřmanov
5. Kaplna 6. Litava.

Děkujeme panu Gregorovi za ozvučení a všem, kteří věnovali svůj volný čas na přípravu a
organizaci memoriálu.
TFA Komárov 2022
V sobotu 11.6.2022 proběhl 1. ročník
silového víceboje „TFA Komárov“ .
Slunečné počasí sice zvyšovalo maximální
vyčerpanost v cíli, ale jak už jsme kapku
zvyklí, naši hasiči přivezli do Herálce
následující parádní výsledky:
- v kategorii mladších chlapců
Ladislav Laštovica ml. 1.místo
- v kategorii starších chlapců
Ondřej Lipka 4. místo
- v kategorii dorostenky Natálie Brázdová
1. místo, Veronika Laštovicová 2. místo
- v kategorii dorostenců Petr Kosek 1.
místo, Lukáš Kosek 4. místo, Jakub Lipka 5. místo a
Matěj Adámek 8. místo
- v kategorii muži nad 35 let Ladislav Laštovica st. 2. místo, Dušan Lipka 4. místo,
Všem závodníkům patří velký dík za účast na soutěži a za dosažené výsledky.
SDH Herálec
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Výlukový jízdní řád – Herálec – Hlinsko 12. 6. – 18.7.2022
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SPORT
Mladší přípravka
Sobota 28. 5. 2022
Bory - Herálec 2:2 (1:2) -2x Š.Teplý
Rozsochy - Herálec 5:3 (2:2) – 2x D.Litochleb, A.Litochleb
Pátek 3. 6. 2022
Herálec - Rožná 2:3 (1:1) – Š.Teplý, A. Litochleb
Neděle 5. 6. 2022
Herálec - Nová Ves 4:16 (3:7) – 2x D. Litochleb, A. Litochleb, Š. Chyba
Herálec - Ujčov/Štěpánov 4:11 (2:7) – 3. A. Litochleb, Š. Teplý
Žďár nad Sázavou › OP mladší přípravky – statistika vstřelených gólů 2021/2022
7.
19.
51.
77.
111.
129.
137.
150.
164.

Adam Litochleb
David Litochleb
Štěpán Teplý
Adéla Teplá
Šimon Chyba
Karolína Staňková
Tomáš Neuman
Filip Bodlák
Antonín Trávníček

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
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43
23
10
5
2
2
1
1
1

Starší přípravka
Neděle 29. 5. 2022
Rozsochy - Herálec 4:5 (1:2) – J.Svoboda, 2x D. Litochleb, K. Staňková, N. Skryjová
Žďár nad Sázavou B - Herálec 11:1 (5:1) - M. Gregor
Neděle 5. 6. 2022
Měřín - Herálec 2:3 (1:2) – 2x J. Svoboda, A. Trávníček
Svratka - Herálec 2:2 (1:1) – M. Gregor, Š. Gregor
Čtvrtek 9. 6. 2022 17:00
Nová Ves - Herálec 5:2 (2:1) – 2x N. Skryjová
Žďár nad Sázavou › II. třída OP starší přípravky skupina C statistika vstřelených gólů 2021/2022
18.

Nela Skryjová

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

13

32.

Adam Litochleb

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

8

34.

Matouš Gregor

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

8

35.

David Litochleb

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

7

40.

Antonín Trávníček

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

6

50.

Tomáš Hladík

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

5

51.

Jakub Svoboda

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

5

54.

Šimon Gregor

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

4

55.
76.

Matyáš Boháč
Karolína Staňková

Tělovýchovná jednota Sokol Herálec
Tělovýchovná jednota Sokol Herálec

4
1
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Sylvia Litochleb
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ŽĎÁR B – HERÁLEC 1:0
Ve zdecimované sestavě jsme jeli k derby do okresního města, kde nás čekala na jaře parádně
rozjetá juniorka divizního A-týmu. První střelecký pokus zaznamenal až po čtvrthodině Žďár,
když dostal příliš prostoru na pětadvaceti metrech Musil, přízemní rána šla vedle. Poté se do
zajímavé pozice po vysunutí za obranu dostal Viliš, pokusil se o lob Žejdlíka, ten se mu však vůbec
nevyvedl a gólman mohl zůstat v klidu. K první zajímavější akci nám dopomohli domácí, nejprve
jsme totiž ztratili balon u vápna soupeře, ale pokus o rychlé přenesení hry vystihl Uchytil a hlavou
posunul na Zobače, tomu roztáhl hru Zlesák a dostal přihrávku do vápna, z boku vyprášil rukavice
dobře postavenému Šenkýřovi. Nehrál se nijak ofenzivně atraktivní fotbal, hra se pohybovala
především ve středu pole, nám se nedařil přechod do útoku a spíše jsme i díky slepené sestavě
vsadili na bojovnost, než technicky nápadité představení. Žďár zase bojoval s nepřesnou
rozehrávkou, stopeři často volili dlouhé nákopy a dobře fungující obrana nepouštěla soupeře na
dostřel. Až když hrůznou rozehrávku předvedl Kadlec, přistál balon přímo na kopačce Kulhánka,
ten hru vysunul ihned směrem vpřed, Frieb přihrával na Peňáze, který si dokázal udělat místo pro
zakončení, Žejdlík byl na zemi včas. Při standardní situaci se podařilo Holešovi z pravé strany
poslat ideální oblouček na zadní tyč, tam si ho našel Zobač, hlavou v dobré příležitosti branku
netrefil a návrat na trávníky bohužel stylově neoslavil. Po zastavení našeho útoku po křídle putoval
míč na pár doteků rychlou kombinací přes celou šíři hřiště, Uchytil se nechytil v náběhu s Friebem
a ten šel sám na Žejdlíka, gólman mu rychlým výběhem zmenšil úhel a střelu vyrazil, Musil
dorážel ze třiceti metrů, branku přestřelil. Žďár tahal většinu akcí přes Peňáze, s tím si dokázal
poradit Hamák, kapitán se tak přesunul na druhou stranu hřiště, což se mu vyplatilo ve 40. minutě.
Po odrazech na půlící čáře jsme nezískali balon do našeho držení a dostal se k němu právě Peňáz,
při jeho bránění zaspal Uchytil a dal mu dostatek času na perfektní centr. Ten sice na vzdálenější
tyč letěl pěknou dobu, byl však do ideálního prostoru, kam stačilo naběhnout Kulhánkovi
a přesnou hlavičkou nedal Žejdlíkovi šanci, 1:0! Začátek druhé půle příliš vzruchu nepřinesl,
hrstku fanoušků v ochozech nadzvedl ze sedadel až rohový kop Holeše. Ten poslal zajímavý centr,
který přizvedl domácí hráč na první tyči a bezmocný Šenkýř mohl děkovat spoluhráči na brankové
čáře, který zabránil jistému gólu vykopnutím na další roh. I po něm bylo horko za Šenkýřem,
odhlavičkovat se domácím podařilo pouze do chumlu ve vápně, přes Ptaszeka se Šenkýř k míči
nedostal a ten už směřoval do branky, blok dvou hráčů v bílém byl lepší než nad volejbalovou sítí
a dotlačit balon za čáru jsme nedokázali. Poté se hrálo znovu především uprostřed hřiště, oba
gólmani tak v klidu mohli pomýšlet na odběhnutí do kiosku vedle stadionu. Další vzruch přinesl
až výlet Černého, který podpořil útok po křídle a posílal ostrý pas do vápna, po odehrání byl
skluzem dojet Vokounem, oranžový zákrok ustál jinak velmi dobře hrající stoper se žlutým
napomenutím. I když domácí prostřídali, začali jsme se usazovat na jejich půli a hledali skulinky
v dobře fungující obraně. To se nám dlouho nedařilo, stále vedla bojovnost nad fotbalovostí, deset
minut před koncem už nebylo co ztratit. Eso z rukávu jsme se pokusili vytáhnout při střídání
Zlesáka za Suchého a na hrot jsme vysunuli Holeše. To se nám mohlo vyplatit po pasu za obranu
od Kadlece, dlouhý nákop se podařilo doběhnout Holešovi a měl čas pro centr do vápna, odvrátit
nebezpečí se nepodařilo nikomu z domácích a míč propadl až k úplně volnému Uchytilovi, který
byl z nabídnuté šance natolik překvapený, že nedokázal vůbec zakončit. Po faulu na Ptaszeka jsme
kopali z půlící čáry, Holeš hlavičkou prodloužil za sebe, tečovat mimo dosah brankáře nestihl
nikdo z dobíhajících, Šenkýř jistým zákrokem podržel svůj tým. Žádnou další vyloženou šanci
jsme si nevytvořili, a tak jsme ze hřiště odcházeli bez bodu, ale se vztyčenými hlavami.
HERÁLEC – DUKOVANY 3:4 (Štěrba, Holeš, Černý)
Za deštivého počasí připomínající spíše podzimní zápas jsme měli příležitost ke skórování hned
v prvních minutách. Kovář získal na středu balon a se štěstím ho propasíroval za obránce, Hamák
táhl akci až do vápna, kde mu však skluzem překazil zakončení Novák. Poté přebrali aktivitu hosté
a v 11. minutě šli do vedení. Nákop za obranu mířil na Holoubka, ruce vzhůru vystřelili okamžitě
našim obráncům, kteří se oprávněně hlásili o odmávání ofsajdu, asistent hlavního arbitra nechal
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pokračovat ve hře a Holoubek po kličce Chmelíkovi uklízel do prázdné branky, 0:1! Na druhé
straně se dvakrát snažil Boháč procpat balon do dobré pozice někomu ze spoluhráčů, oba pokusy
byly na poslední chvíli zneškodněny. Z obrovské chyby Veselského těžil Novák J., který se
zmocnil míče a dostal se až do vápna, prováhal nejlepší moment k zakončení a po jeho zaseknutí
stihli nebezpečí odklidit vracející se Uchytil s Černým. Že tohle nebude Veselského zápas, potvrdil
bek ve 21. minutě. V tlačenici měl balon na kopačkách a zvolil nejhorší možné řešení, kličku mu
Novák J. přečetl a chytře dloubl mezi rozhozené stopery na Holoubka, který neměl tváří v tvář
Chmelíkovi problém ani podruhé a bylo to 0:2! Nemohli jsme se dostat do tempa, jednoduché
přihrávky nám odskakovaly od nohy a zpracovávali jsme je pro soupeře, hosté byli všude o krok
napřed a ukazovali kvalitu druhého týmu tabulky. Vrátit se do zápasu jsme mohli po parádní střele
Boháče, tvrdá rána mířila do horního koutu Křišťálovy branky, ten snížení výborným zákrokem
odmítl. Poté se dlouho nic nedělo a hrálo se především uprostřed hřiště, oba týmy složitě hledaly
cestu k ohrožení gólmanů. Tu si našel až Čapoun, který se šikovně vyhnul ofsajdovému postavení
a u míče byl u autové čáry rychleji než Chmelík, ten mu však skluzem nedovolil přihrát před bránu,
což byl základ ke čtyřem skvělým minutám v našem podání. Jako bychom čekali, až ustane déšť,
nebo si spíše nechali to nejlepší z celého našeho poločasového představení i pro ty, kteří dorazili
na hřiště později opojeni bronzovou hokejovou euforií. Po autovém vhazování dobře zapracoval
Veselský a obloučkem do středu hřiště našel Skálu, ten měl dostatek místa vyslat do úniku
rozběhnutého Štěrbu, který nic nevymýšlel a z vápna natáhl k nechytatelné bombě pod víko,
41.minuta 1:2! Krajní záložník měl kopačky i ve vyrovnávací brance. Po rychle vhozeném autu si
vyměnil balon s Uchytilem, drzým průnikem se pak dostal přes Viklického až do vápna, kde pod
sebou viděl Holeše, který uklidil přesnou přihrávku k tyči a ve 44. minutě bylo srovnáno 2:2!
Nutno podotknout, že rozhodčí přimhouřili oči při Štěrbově autu, který hodil balon Uchytilovi
jako řízek na talíř k nedělnímu obědu. Začátek druhé půle byl opatrný. My jsme se snažili zahrozit
ze standardních situací, jejichž rozehrávku jsme oproti první půli zlepšili, protlačit se do
zajímavého zakončení se nám nepodařilo. Holoubek pro naše obránce znamenal permanentní
nebezpečí, poradit si s jeho únikem dokázal Uchytil, hostující střelec tak pobídl k zakončení
Sobotku, ze třiceti metrů protáhl Chmelíka, který vytáhl jedovatou ránu nad břevno. V pozoru se
musel mít náš brankář po získání dobrého přímého kopu Sobotkou, Dúcký posílal oblouček na
zadní tyč, vrácený balon na penaltu jsme si pohlídali. Rušno bylo po standardní situaci i na druhé
straně, Boháč našel nabíhajícího Skálu, který v letu netrefil balon ideálně a kopalo se pouze od
branky. Dukovany se hnaly za třetím gólem, dlouho jsme jim však nedovolili přímé ohrožení
branky, k tomu jsme se ale nedostali ani my. Změnu přinesla až individuální akce Jacka, po
autovém vhazování z úhlu prověřil Chmelíka, který byl na zemi včas. Vlnu emocí spustila 74.
minuta, rozběhnutého Dúckého stíhal u postranní čáry Kadlec a skluzem mu vypíchl balon, hlavní
sudí odpískal přísný faul. Ideálně zakroucený přízemní centr prošel až na zadní tyč, kde Veselský
nezachytil náběh Čapouna a hosté si vzali vedení zpět, 2:3! Znovu srovnat krok jsme mohli po
rohovém kopu Holeše, Skála si našel jeho povedený pas, hlavičku mu jeden z hostujících beků
vykopl na brankové čáře. Chmelík se předvedl výborným zákrokem po střele Sobotky a udržel
bodové naděje. Ty nám vzala 84.minuta a znovu velice diskutabilní moment. Za dlouhým míčem
spěchal se soupeřem Černý, míč opustil hrací plochu a před píchnutím si do běhu hráče ve žlutém
se měl mávat aut, k tomu však nepochopitelně nedošlo a dostal se až do vápna, kde přihrával pod
sebe na Dúckého a ten zakončil o tyč za bezmocného Chmelíka, 2:4! Alespoň zkorigovat se nám
podařilo po rohovém kopu v 91. minutě, kdy se nejrychleji zorientoval Černý a prostřelil vše, co
mu stálo v cestě. Porážka s druhým týmem tabulky pro nás měla výrazně hořkou příchuť.
POČÍTKY – HERÁLEC 5:3 (Kovář, Kadlec, Zobač)
Za slunného počasí hned druhá minuta utkání napověděla o obrazu celé partie. Z poloviny Počítek
šel nákop za obranu, za kterým se hnal Fillippi s Černým, z brány vybíhal na pomoc i Chmelík,
balon však odpálit nedokázal a Fillipi připravil snadnou pozici pro Tomana, který se nemýlil, 1:0!
Poté hlavičkoval Řeháček po faulu Černého těsně nad. Z bídného úvodu jsme se dokázali probrat
a začali hledat cestu k Hořínkově brance. Na těžkém terénu, kdy nám míč skákal od nohou a bylo
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opravdu namáhavé ho zkrotit, jsme se nemohli přes pozorně bránící defenzivu domácích dostat.
Přihrávky na křídla často končily na úzkém hřišti v autu, kombinace vyžadovala i dávku štěstí,
v zahuštěném prostoru mnoho místa pro tvoření nebylo. Bez šance se hrálo dobrých 30 minut
a zápisníky novinářů zely prázdnotou. Počítky využívaly každý aut k dlouhému hodu do vápna,
útočnou snahu se nám dařilo, někdy i se štěstím, eliminovat. Chmelík musel do akce až po ostré
ráně Maška, kterou se mu podařilo vytáhnout na roh. První náznak šance z naší strany přišel po
roztažení hry na Černého, který poslal centr na Boháče, útočník těžkým kopem branku netrefil.
Chmelík se řádně protáhl po pěkném obloučku Maška na F. Tomana, hlavička se snášela za záda
gólmana, kterému se ji podařilo vytáhnout nad břevno. Uchytil se na hranici vápna dostal ke střele
po závaru a dobré práci Boháče, technickou střelou trefil pouze dobře postaveného O. Tomana.
A tak to byli domácí, kteří předvedli na sklonku poločasu i druhou přímočarou akci. Po
přetlačované ve středu pole si k lajně pro míč doběhl Fillippi a přenesl hru na Zeleného, který
z boku propálil Chmelíka a domácí šli do vedení 2:0! Do druhého dějství jsme vstoupili živěji a
po náznacích se gólově urodilo v 56. minutě. Po faulu na Zobače našel na zadní tyči Boháč Skálu,
který vracel před bránu. Černý hradbu těl nepropálil, to se podařilo až Kovářovi a snížil na 1:2!
O dvě minuty později jsme srovnali krok po identické akci. Tentokrát byl faulovaný Hamák
a Boháč znovu hledal Skálu, jeho přistrčení využil Kadlec a hlavou překonal Hořínka podruhé,
58.minuta 2:2! Obrat jsme dokonali v 64.minutě. Po narážečce se Skálou u lajny prostrčil balon
mezi beky Uchytil, Boháč v pádu mířil na zadní tyč, kterou zavíral Zobač a neměl problém trefit
odkrytou branku, 2:3! Zlepšená hra, kdy domácí najednou nevěděli kam dřív skočit, přinesla
ovoce, zpátky na zem jsme se vrátili v 68.minutě. Chmelík výhozem uspěchal rozehrávku
a Zobačovi se na půli míč zkrotit proti dvěma protihráčům nepodařilo, vzešel z toho dlouhý pas
na Zajíčka, Chmelík z přemíry snahy pomoci spoluhráčům vystartoval z brány, ale u míče byl
pozdě a mohl si gratulovat k tomu, že chytil Zajíčka, což však znamenalo pokutový kop pro
Počítky. K němu se postavil F. Toman a utaženou střelou nedal Chmelíkovi šanci, 3:3! Po bláznivé
pasáži přišlo uklidnění a spíše jsme mohli sledovat soutěž o to, který z týmů hodí delší aut a ve
strkanici se procpe do zakončení. Těžce získané vedení jsme rázem ztratili, to pro nás byla facka
a dlouho se nic nedělo, až přišla rozhodující 82.minuta. Počítky přece jen využily výškové
převahy, po faulu na půli poslal povedený centr do vápna Landsman, Hamák spoléhal na výběh
Chmelíka, ten zůstal přikovaný na čáře a O. Toman rybičkou rozjásal domácí soubor, 4:3! Domácí
se soustředili už pouze na defenzivu a dokázali jsme je přitlačit před Hořínka. Po dobré práci
Černého, který udržel na zádech dotírajícího Fillipiho, jsme posunuli hru až na vysunutého
Kadlece, na jeho pas do kapsy o kousek nedosáhl osamocený Štěrba. Naše lehkovážné počínání
v defenzivě naprosto podtrhla 90.minuta. F. Toman se už snažil držet čas u rohového praporku
proti Kadlecovi s Hamákem, domácí střelec využil laxnosti obránců a podařilo se mu dostat
přihrávku před branku, kde konečnou podobu výsledku dal Halamka – 5:3!
HERÁLEC – ŽELETAVA 0:0
Opožděný začátek zápasu přinesl v úvodní desetiminutovce spíše vyčkávání, bylo evidentní, že
oba týmy budou chtít hrát hlavně po zemi a nečeká nás příliš nakopávaných míčů. První střelu na
branku vyslal po ostrém faulu na svoji osobu Holeš, Partla z přímého kopu z rohu vápna
nepřekvapil a střelu hostující gólman ukryl na přední tyči do rukavic. Po rohovém kopu měl prostor
i čas Skála, střelou z první trefil míč nečistě jen do zámezí. Častěji na balonu jsme byli my,
Želetava tradičně hrozila z rychlých brejků, obrana ve spolupráci s Chmelíkem stíhala náběhy
zachytávat. Ve středu pole navíc dobře pracovali Skála s Ptaszekem, zkušený středopolař byl
i v další naší šanci. Dobře rozjetá akce od stoperů pokračovala k Hamákovi, který se obtočil okolo
soupeře a přihrával Ptaszekovi, ten zmátl obránce pohybem a rázem byl ve vápně, balon měl na
slabší levé noze, proto chtěl ještě přihrávat, nikdo z dobíhajících však na přihrávku před branku
nedosáhl. Druhý střední záložník Skála uplatnil důraz na hranici šestnáctky a vystřelil, pokus
neměl razanci, ale chytil zajímavou rotaci a šel těsně vedle. Po půl hodině hry napřáhl z dálky
Uchytil a Partl měl se štiplavou střelou problémy, Zobač se k dorážce nedostal. Ptaszek se při
jednom ze soubojů lehce zranil a vyměnil si místo s Holešem, ale i indisponován v útoku ukázal,
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že stále má hodně co nabídnout. Výkop Chmelíka prodloužil Skála a Ptaszek procpal balon na
Zlesáka, který dobře zapracoval v souboji a rázem byl v samostatném úniku, v souboji s Partlem
však neuspěl, zakončení vykopl brankář Želetavy nohou. Nejistým dojmem si počínal při centrech
do vápna Chmelík, vyznamenal se však při první střele na bránu hostů. Po faulu na půlící čáře
jsme odvrátili pouze před pokutové území, kde se procpal ke střele Vrbka, z voleje utaženou
střelou mířil k tyči, Chmelík byl na zemi včas. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu. Do
druhé půle naskočil místo Ptaszeka Boháč, premiéru mezi třemi tyčemi si odbyl brankářský guru
našeho týmu Miličevič. Po dobrém presinku při rozehrávce od soupeřovy branky se dostal do
zakončení Boháč, střílel nad. Když se nám podařilo ubránit standardní situaci, dobře si odclonil
obránce Zlesák a podruhé postupoval sám na branku. Dlouho se rozmýšlel, co zvolí za zakončení,
až ho do tísně dostal dobíhající Vladeka, ve skluzu napálil opět Partla a odražený míč od něj skončil
nad břevnem. Rychlou kombinací po autovém vhazování se dostal až k boku branky po přihrávce
Boháče Holeš, míč ještě seknul a přihrával Skálovi, sám před bránou selhal, a i když mu balon
skočil, mělo zakončení zamířit do branky místo za ní. Další šance k otevření skóre na sebe
nenechala dlouho čekat. Přesný výkop Miličeviče posunul Skála na Zobače, který krásnou uličkou
viděl na vápně Boháče, rychlou otočkou se dostal za obránce, ale stejně tak rychle byl venku
i Partl a opět podržel svůj tým. Po ubráněném rohovém kopu udržel obránce na zádech Zlesák
a sklepl na Zobače, který mu balon narazil zpět, útočník přihrával na druhou stranu na Holeše,
tomu scházel půlkrok, aby si posunul míč ideálně kolem Partla, takto nechal i on vyniknout
hostujícího gólmana. Želetavě docházely síly a po většinu času se hrálo na její obranné polovině,
zaskočit nás se snažil zelenobílý soubor rychlým přenášením hry a dalekými výkopy od vlastní
branky, to jsme si dokázali pohlídat. Zmatek ve vápně způsobil pouze vyražený centr Partlem, za
dorážkou se hnal Boháč a oblíbenou placírkou mířil obstřelem na zadní tyč, do trajektorie vložil
nohu Vrbka a vytáhl zakončení na roh. Bezzubá ofenziva nás mohla přijít draho v 90.minutě. To
byl přísně odpískaný faul na hostujícího kapitána Simandla, který se sám ujal exekuce přímého
kopu z velice dobré pozice. Vyhlášený špílmachr obstřeloval zeď, střela se táhla jako exkluzivní
vývar, bystrému oku šéfkuchaře Miličeviče neuniklo, že tahle lahůdka mu z pod pokličky neuteče
a v klidu sledoval, jak míjí branku. Tři body měl v nastavení na noze Boháč, těžký kop po
vyraženém centru se mu podařilo trefit čistě, gólové explozi bylo zabráněno jedním z obránců na
brankové čáře.
V konečném zúčtování jsme tak obsadili 9. místo tabulky a splnili si cíl vytyčený před jarem –
záchranu v soutěži. To se nám podařilo především díky čtyřem zvládnutým duelům za sebou
a také díky lépe zvládnutým soubojům se všemi přímými konkurenty v boji o záchranu, až na
Počítky. Uplynulá sezóna by pro nás měla být varovným signálem před tou nadcházející, ve které
se snad podobným starostem vyhneme. Vzhledem k problémům s hráčskou základnou napříč
fotbalovými soutěžemi dosud není jisté, s jakými soupeři se v novém ročníku potkáme, kromě jistě
postupujících Rapotic a také Dukovan. Týmy nemají hráče a přihlašují nižší okresní soutěže,
i proto buďme rádi za každou další sezonu, kdy se v Herálci můžeme chodit dívat na krajský fotbal.
Velký dík patří všem fanouškům, kteří nás podporovali, obzvlášť si ceníme podpory úzké skupinky
nejvěrnějších, co nás doprovází i na daleké výjezdy. Dále děkujeme sponzorům, jmenovitě panu
Stodolovi, panu Kučerovi a obci Herálec. Z přípravných zápasů na další sezonu je jistá generálka,
kterou odehrajeme na našem hřišti 31. července, atraktivním a silným soupeřem bude 6. tým
krajského přeboru SFK Vrchovina B. Měli bychom se také zúčastnit již tradičního víkendového
turnaje ve Svratouchu 16. – 17. července. O zápasech a časech výkopu Vás budeme informovat
prostřednictvím rozhlasu a vývěsní tabule.
Lucie Peňázová
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Společenská kronika
V měsíci červenci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
4.7. Karel Zástěra, Český Herálec 351, 87 let
5.7. Milan Okurka, Český Herálec 487, 55 let
13.7. Dana Suchá, Český Herálec 24, 60 let
15.7. Jindřich Hůlka, Herálec 291, 89 let
21.7. Vítězslav Teplý, Český Herálec 412, 75 let
21.7. Miroslav Matula, Český Herálec 486, 65 let
25.7. Jan Roušar, Herálec 299, 80 let
29.7. Jan Dítě, Kocanda 376, 83 let
31.7. Milan Štěpánek, Český Herálec 117, 50 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Inzerce
Prodám 21 m2 vnitřní dlažby VIRGINIA, rozměr 30*120 cm, dekor tmavé dřevo.
Cena: 12500 Kč. Tel: 728 921 987
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