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Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané,
je vždy hezké, když se člověk na něco těší. Jako každou zimu a jaro se všichni těšíme na letní
měsíce. Děti na prázdniny a my dospělí na teplo, na dovolené a na to, že si odpočineme. Zcela určitě
je letošní léto smutně poznamenané všeobecným vývojem ve světě, který bohužel s největší
pravděpodobností dopadne na většinu z nás. Proto doufám, že kdo nenačerpal dostatek sil v létě,
dožene to na podzim, který byl v posledních letech pěkný a teplý.
Dovolte mi kratičké zamyšlení. Uplynulé čtyři roky ve funkci starosty obce pro mě byly opravdovou
školou života. Od prvních seznámení s tím, jak to na obci chodí, po poslední turbulentní měsíce.
Z dnešního pohledu mohly být dva Covidové roky „pouhou úsměvnou vsuvkou“, která by byla
pomalu zapomenuta, kdyby se velký ruský bratr nepokusil změnit mapu a dějiny světa.
Ve funkci starosty obce jsem více než kdy jindy pocítil, že bez kvalitního týmu spolupracovníků je
starosta „odsouzen“ (především z důvodu abnormálně stoupající administrace) obec „pouze“
udržovat v chodu a nikdy by nebylo v jeho silách dostatečně pracovat na projektech nad rámec
každodenních povinností. Proto děkuji především pánům místostarostům, zaměstnancům obce v
„technických službách“, pracovnicím obecního úřadu a všem aktivním zastupitelům
a spolupracovníkům obce, kteří stojí za tím, co se povedlo. Snažil jsem se vás na stránkách
Heráleckého zpravodaje průběžně informovat o dění v obci, o tom, co se chystá, co se realizuje i to
co je v plánu. V dnešním vydání zpravodaje jsou k dispozici tabulky investic, provedených za celé
volební období, rozdělené na investice podpořené dotacemi a investice financované z rozpočtu obce.
V srpnu byla dokončena oprava kanalizace pod základní školou. Použitá bezvýkopová technologie
zaručí správnou funkci potrubí na další desítky let.
V budově č.p.81 se nám lehce komplikuje výstavba ordinací zubního lékaře. Po provedených
bouracích pracích se zjistil nevyhovující stav podlah. V těchto dnech máme v ruce vypracovaný
statický posudek podlah. Spolu s projektanty hledáme řešení, které bude vyhovovat stavebním
normám a zároveň bude co nejšetrnější k obecní kase. Výsledkem vzniklé situace je jednak navýšení
ceny, ale i posunutí termínu dokončení díla. Je to nemilé, ale málokterá takto rozsáhlá rekonstrukce
se obejde bez víceprací se kterými se při přípravě stavby nedalo počítat.
Dne 17.08. byl v odpoledních hodinách na našem hřbitově zaznamenán incident, kdy neznámé
individum sebralo z jednoho z hrobů urnu s pozůstatky zemřelého a hodilo ji přes hřbitovní zeď. Ta
se rozbila a její obsah se vysypal. Nevíme, co může k takovému jednání vést. Přece není normální
takto ničit cizí majetek a v tomto případě špinit památku na zesnulé. Vyzývám Vás, abyste byli
ostražití a v případě zjištění jakéhokoliv jednání, které vede k ničení cizího majetku, upozorněte
vedení obce, nebo rovnou Policii ČR. Aby mohlo být zasáhnuto.
V červenci se uskutečnil sraz Heráleckých rodáků. Počasí bohužel zařídilo na pátek i sobotu mokrou
variantu. I tak se sraz rodáků podle mého názoru vyvedl a z pestrého programu si mohl vybrat každý.
Jedinou vadou na kráse, byla podle několika málo reakcí, které se ke mně dostaly absence Dechové
hudby v programu. Za to se omlouvám, a budeme se snažit vykompenzovat tento černý puntík třeba
samostatným koncertem při nějaké nejbližší příležitosti. Děkuji všem, kteří se na organizaci rodáků
podíleli.
Zaměstnanci obce v srpnu provedli na Familiích práce na obecním vodovodu, které spočívali ve
vybudování dvou odboček z nového vedení. Tím pádem jsme mohli vyrušit téměř dvě stě metrů
starého železného potrubí, které nevedlo po pozemcích v majetku obce a bylo za hranicí životnosti.
V minulosti na něm již bylo provedeno několik oprav a bezprostředně hrozilo jeho prasknutí
Dále zaměstnanci obce pracují na venkovní rekonstrukci prostoru před vodojemem, pustili se do
výměny a oprav kanalizace v prostoru za Obecním úřadem. Kromě běžné údržby veřejných prostor
pracují i nadále na likvidaci kůrovcem napadených stromů v obecních lesích. Na tento podzim je
kromě jiného plánováno řádné napojení dalších budov v majetku obce na kanalizaci.
Čekají nás komunální volby. Prosím, přijďte k nim a vyslovte tak svůj názor.
Pěkné září přeje Váš starosta
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Akce realizované v obci Herálec v letech 2018 - 2022 - spolufinancované z dotací
celkové náklady

výše dotace

(Kč)

(Kč)

Vystrojení vrtu a napojení na vodov. řád - Kocanda

258 918 Kč

203 254 Kč

Oprava oplocení a dovybavení multif. hřiště
(kurty)

76 423 Kč

30 569 Kč

Nákup výstroje a výzbroje pro JSDH Herálec

256 922 Kč

127 000 Kč

Hospodaření v lesích - oplocenky

46 860 Kč

46 860 Kč

Obnova obecního lesa

31 800 Kč

31 800 Kč

Generel – odpadní vody v Herálci

340 000 Kč

204 000 Kč

4 162 472 Kč

2 913 730 Kč

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

72 527 Kč

72 527 Kč

Dotace na lesy

103 332 Kč

103 332 Kč

Cyklostezka Herálec – Svratka PD (žádala Svratka)

687 280 Kč

300 000 Kč

Oprava střechy na OÚ v Herálci

577 000 Kč

227 000 Kč

Sraz rodáků v obci

168 000 Kč

50 000 Kč

Oprava kulturního domu v Herálci - podlaha

962 226 Kč

673 558 Kč

Vybud. prostor pro komunit. a spolk. činnost

1 270 192 Kč

881 983 Kč

Půdní vestavba v ZŠ .- odborné učebny

22 037 717 Kč

15 746 940 Kč

Obnova autobusové zastávky Kocanda

179 765 Kč

89 880 Kč

Modernizace učebny a kabinetů v ZŠ

2 825 861kč

1 898 482 Kč

Zlepšení techn. parametrů rybníku Haťák projektová dokumentace

290 400 Kč

188 760 Kč

Opravy obecních budov č.p. 80, 81

220 620 Kč

127 000 Kč

Obnova autobusové zastávky u Domestavu

233 717 Kč

100 000 Kč

Název akce

Obnova školního atletického hřiště

Chodníky + opěrná zeď
Přechody pro chodce

Náklady 2018-22 spolufinancováno z dotací

4 729 670 Kč

1 249 952 Kč

2 783 353 Kč

385 618 Kč

termín
DOTACE /
dokončení realizace
ANO /
ukončeno
ANO /
10/2019
ukončeno
ANO /
2019
ukončeno
ANO /
2019
ukončeno
ANO /
2020
ukončeno
ANO /
09/2020
ukončeno
ANO /
06/2020
ukončeno
ANO /
2017-19
ukončeno
ANO /
2020
ukončeno
ANO /
09/2021
ukončeno
ANO /
06/2021
ukončeno
ANO /
08/2022
ukončeno
ANO /
08/2021
ukončeno
ANO /
10/2021
ukončeno
ANO /
12/2021
ukončeno
ANO /
12/2021
ukončeno
ANO /
08/2022
ukončeno
ANO –
09/2022
realiz.
ANO –
09/2022
realiz.
ANO / je
2022-23
objednáno
ANO/
2019 -2020 ukončeno
ANO/
2019-2020 ukončeno
2018

40 781 654 Kč 27 185 646 Kč

Obec má u ČSOB a.s. podepsanou úvěrovou smlouvu na 15.000.000 Kč na rekonstrukci domu
č.p. 91 (Gregorova hospoda). Z tohoto úvěru zatím nebyly čerpány žádné finanční prostředky,
čeká se na výsledek podané žádosti o dotaci.
Stav finančních prostředků na obecních účtech k datu 25. srpna 2022 : 23 992 694,-- Kč.
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Akce realizované v obci Herálec v letech 2018 - 2022 - financováno z rozpočtu obce
Investiční nákup budov a pozemků
Špačkovo

*** 1 800 000 Kč

č.p.91

*** 2 000 000 Kč

Pozemky

2 023 033 Kč

Celkem

5 823 033 Kč

Investiční akce bez dotace
Úpravna vody

185 284 Kč

Stání na kontejnery

61 533 Kč

Fotbal.hřiště - malá kopaná

17 000 Kč

Cyklostezka Herálec-Svratka

55 250 Kč

Parcely R.D. Familie II.

7 976 153 Kč

Celkem

8 295 220 Kč

Projektová dokumentace
Rekonstrukce pož. zbrojnice

4 840 Kč

Vestavba ZŠ Herálec

438 020 Kč

č.p.91

*** 1 238 075 Kč

Úprava veř. prostranství

79 739 Kč

RD Chaloupky

899 790 Kč

Špačkovo

*** 109 950 Kč

Regulace toku+zatrub.Fam.

36 200 Kč

Rekontrukce OÚ+ zubní

22 360 Kč

Garážové stání pro ob.tech.

246 785 Kč

Celkem

3 075 759 Kč

Náklady (opravy a služby bez běžného provozu)
Les

1 822 130 Kč

Komunikace

3 441 463 Kč

Vodovod

1 272 122 Kč

Kanalizace

668 799 Kč

Vodní toky

21 331 Kč

ZŠ

299 528 Kč

Kulturní dům

81 787 Kč

Knihy (Legionáři, Umělci)

421 911 Kč

Sportovní zař.ve vl. obce

176 633 Kč

Veřejné osvětlení

713 883 Kč

Pohřebnictví

26 053 Kč

Místní hospodářství

820 360 Kč

Obecní technika

2 361 688 Kč

DPS

247 065 Kč

Činnost místní správy

88 860 Kč

Celkem
pozn. *** zažádáno o dotaci na realizaci
Náklady 2018-22 financováno z rozpočtu obce

12 463 613 Kč
29 657 625 Kč
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RODÁCI 2022

Ve dnech 29. 7. – 31. 7. 2022 se uskutečnil dlouho očekávaný Sraz rodáků, občanů a přátel naší
obce. Přestože tuto akci z větší části doprovázelo „uplakané“ počasí, věříme, že jste si nenechali
zkazit náladu a zúčastnili jste se akcí, které jsme pro vás připravili.

5

Páteční program byl zahájen slavnostním otevřením výstavy obrazů pana Jiřího Peřiny, kterou
spolu s výstavou historických fotografií v ZŠ uspořádal spolek Patriotů. V kulturním domě se diváci
vrátili v čase díky diashow, při které byly promítány historické snímky z obce. Večer byl zakončen
promítáním letního kina, tentokrát k nám „přiběhl“ Zátopek.
V sobotu akce pokračovala slavnostním zahájením RODÁKŮ spojeným s požehnáním obci
a spolkům v kostele sv. Kateřiny. V odpoledních hodinách bylo v kulturním domě vysloveno
poděkování významným rodákům a občanům naší obce a uskutečnil se křest nové knihy „Herálečtí
výtvarníci, umělci z Vysočiny“. O zábavu se dále postaraly Sestry Chalupovy, které předvedly
taneční vystoupení „Elegance 1. Republiky“, pozadu nezůstaly ani děti, které bravurně zvládly
umění hry na kytaru. K Myslivně se slétli dravci, kteří si během chvilky dokázali získat obdiv všech
přítomných diváků. Večer se pak nesl ve znamení rockové hudby, kapela Airback bavila přítomné
až do pozdních večerních hodin.
V neděli si mohli příznivci atletiky poměřit své síly na atletickém oválu, kde se konal běžecký
závod pro celou rodinu. Na hlavním fotbalovém hřišti se v exhibičním utkání střetli internacionálové
a poté následoval fotbalový zápas našich mužů proti přespolnímu soupeři. Pod taktovkou SDH
Herálec probíhalo na tréninkovém hřišti např. vyprošťování osoby z automobilu, ukázka výcviku
služebního psa, slaňování atd. Nechyběla ani populární pěna pro děti.
Milovníky hudby zcela jistě potěšil nejenom koncert v kostele sv. Kateřiny, ale také výklad týkající
se historie kostela, které uspořádala místní schola.
Po celou dobu akce byla možná volná prohlídka „Špačkova“ domu a nově vybudovaných prostor
v kabinách a v budově ZŠ.
Děkujeme všem, kteří se na zdárném uskutečnění akce podíleli, nebo s její organizací dobrovolně
pomáhali.
za kulturní komisi Hana Štollová
Vážení a milí herálečtí spoluobčané,
jistě víte, že pomalu končí čtyřleté volební období obecního zastupitelstva.
Dovolte mi tedy, abych touto cestou poděkoval všem 15 zastupitelům obce, zvláště pak těm, kteří
byli zvoleni na kandidátce za místní organizaci KDU-ČSL. Velký dík jim patří za to, že byli ochotni
vzít na sebe tu tíhu spoluodpovědnosti za řádný chod naší obce, spolehlivě plnili úkoly a přispěli
tak každý svým dílem k tomu, aby se naše krásná obec stále rozvíjela a zvelebovala. Snažili jsme
se stále o dohodu a spolupráci se všemi zastupiteli. Šlo nám o klidnou a věcnou argumentaci,
kompromis, vybrání těch správných řešení a priorit pro naši obec.
Chtěl bych také touto cestou poděkovat všem našim občanům, kteří nás podporovali, pomáhali nám
v naší činnosti, zapojovali se do pořádání kulturních, společenských, či sportovních aktivit, všem,
kteří se věnovali dětem v různých kroužcích. Považujeme to za velmi důležitou a nenahraditelnou
činnost. Ať už to byli hasiči, kteří nás nikdy nezklamali, TJ Sokol Herálec, která naši obec
reprezentuje při sportovních aktivitách, nebo členové dalších heráleckých spolků, kteří neváhali
nezištně přiložit ruku k dílu.
Poděkování patří také Vám, milí spoluobčané, kteří jste přišli alespoň občas na veřejné zasedání
zastupitelstva s připomínkami, podněty, inspiracemi, se svými problémy, nebo i s kritikou – díky
i za to. Tu zpětnou vazbu nutně potřebujeme a obecní zastupitelé jsou tu pro Vás!
Na závěr bych Vás všechny chtěl pozvat k nadcházejícím komunálním volbám v pátek 23. září a v
sobotu 24. září 2022. Využijte prosím svého volebního práva. Přeji Vám šťastnou ruku při volbě
kvalitních zastupitelů, kteří budou usilovat o to, aby se naše krásná obec nadále rozvíjela, aby se
nám zde líbilo a dobře se nám žilo.
za místní organizaci KDU-ČSL Pavel Teplý – zastupitel
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Z OBECNÍ KRONIKY
Nastává konec volebního období a před námi jsou nové komunální volby. Jejich výsledek je zatím
„ve hvězdách“, ale nyní si můžeme alespoň připomenout volební výsledky v dobách dávno
minulých.
Rok 1931
V říjnu se konaly volby do obcí. V Čes. Herálci kandidovaly strany: soc. demokratická, lidová,
komunistická, strana domkářů a strana pro správné hospodářství v obci. Obecní zastupitelstvo
má 18 mandátů, z nichž dostali soc. demokraté 5, lidovci 5, komunisté 3, domkáři 3, strana pro
spr. hosp. 2 mandáty. Starostou zvolen František Kubát, domkář za soc. demokraty, náměstkem
Jan Teplý za stranu lidovou. Do obecní rady zvoleni Jan Vodička, Jan Tlustý 47., Antonín Gregor
17., Kavalír Adolf.
Rok 1938
Začátkem června byly provedeny volby do obecního zastupitelstva. Nár. socialisté obdrželi
5 mandátů, sociál. demokraté 4 m., lidovci 4 m., republikáni 2 m., živnostníci 2 m. a komunisté
1 mandát.
A můžeme se dočíst také o problémech zvoleného starosty a zastupitelstva …
Rok 1943
Starosta obce František Kubát podává okresnímu úřadu žádost o sproštění úřadu starosty
z důvodů, že členové obecního zastupitelstva nekonají své povinnosti jím uložené čímž se práce
obecního úřadu znesnadňují. Členové obecního zastupitelstva podávají stížnosti, že starosta
nerespektuje jeho usnesení v různých záležitostech obce. V důsledku vedené stížnosti okresní
úřad přijímá resignaci a sprošťuje starostu a rozpouští obecní zastupitelstvo. Okresní úřad
jmenuje pak 3 člennou správní komisi a předsedou komise jmenuje Josefa Štola čp. 129, členové
pak Stanislava Gregora a Jana Tlustého.
Hana Štollová

Zprávy z úřadu
Volby do Zastupitelstva obce Herálec
Dne 23.9.2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24.9.2022 od 8 do 14 hodin proběhnou Volby do
Zastupitelstva obce Herálec. Volební místnost je jako vždy v 1. patře v zasedací
místnosti v České škole č.p. 98.
Pokud by někdo měl zájem, aby ho volební komise navštívila s volební urnou,
prosím zavolejte nám na OÚ Herálec – 566 663 115.
Volí se 15 členů zastupitelstva a jsou 3 možnosti volby:
a) Označíte 15 kandidátů bez ohledu na volební stranu
b) Označíte jednu z kandidujících stran na volebním lístku
c) Označíte jednu stranu a max. 14 kandidátů z druhé strany (celkový počet
označení nesmí překročit 15 křížků, jinak by byl hlas neplatný)
Bližší informace o možnosti výběru budou uvedeny v pokynech, které obdrží každý občan Herálce
do své schránky, spolu s hlasovacím lístkem, nejpozději do 20.9.2022. Pokud by někdo hlasovací
lístky neobdržel, prosím kontaktujte OÚ. Děkujeme.
O výsledcích hlasování Vás budeme informovat v sobotu 24.9.2022 v odpoledních hodinách
místním rozhlasem a vyvěšením na ÚD Obecního úřadu.
Žádáme všechny občany, aby se řídili pokyny volební komise a všem kdo k volbám přijdou,
děkujeme za účast.
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Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 7. 9. 2022
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Na OÚ Herálec je v prodeji nová kniha:
Herálec 2022 - Herálečtí výtvarníci, umělci z Vysočiny - 460 Kč

Herálečtí výtvarníci
umělci z Vysočiny
Kniha Herálečtí výtvarníci byla původně zamýšlena jako
drobný výtisk, který měl připomenout aktivity členů
heráleckého Kroužku (Skupiny heráleckých výtvarníků –
amatérů), založeného v roce 1960. Postupně se ukázalo, že
tvůrčí osobnosti Herálce působily i mimo něj a zasloužily
by si rovněž pozornost. Devadesátými léty 20. století ani
zánikem Kroužku tvorba heráleckých výtvarníků
neskončila. Malovat začali mladí a také noví obyvatelé
Herálce. Jako by zde působila nějaká neznámá síla, která
ponouká lidi k výtvarné tvorbě. S vysokou
pravděpodobností nenajdete v hodně širokém okolí obec,
velikosti Herálce, která by mohla vydat publikaci o svých 31 výtvarnících.
V současné době se už herálečtí výtvarníci neschází ke společným diskuzím o umění, někteří o sobě
vzájemně ani neví. I to byl jeden z důvodů představit ukázky jejich práce širšímu publiku, tedy
především heráleckému, ale také dalším zájemcům o umění, případně o život v Herálci. Ostatně díla
heráleckých autorů jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách na různých místech České
republiky, Evropy, Ameriky i Asie. Herálečtí výtvarníci jsou dobrým důvodem k hrdosti celé obce.
Ph.Dr. Ludmila Tučková

V Herálci plánujeme cvičení jógy.
Zájemci přijďte na krátkou informační schůzku
v úterý 6. září v 18.00 hodin před obecní úřad.
Ilona Vráblová
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Obnova autobusových zastávek aneb jak dotace pomáhají
Kraj Vysočina již několik let poskytuje dotace obcím na budování nových nebo obnovy stávajících
autobusových zastávek.
V nejhorším stavu byla zastávka na Kocandě II, a proto byla obnovena jako první. Dotace ve výši
50% z celkových nákladů tuto akci odstartovala. Myslím, že se povedla a již není ostudou, ale
chloubou obce.
Jako druhá bude obnovena zastávka u Domestavu, na kterou již máme také zasmluvněnou 50%
dotaci. V současnosti se řeší firma, která položí novou zámkovou dlažbu, na kterou potom bude
usazena čekárna od firmy Urbania (již by měla být vyrobená a čeká na dovoz).
Čekárna na Kocandě I prozatím obnovena nebude, protože obec nevlastní pozemek, na kterém byla
původně. Ten je ve vlastnictví soukromé osoby, která ho obci odmítla prodat a na jiné místo čekárnu
Odbor dopravy městského úřadu ve Žďáře n.S. přesunout nepovolí.
V dalších letech budou postupně obnovovány i ostatní zastávky tak, aby byly všechny stejné, nové,
hezké a funkční.
Dotace nejsou věcí všespásnou, ale věřte, že pokud se zadaří v obrovské konkurenci ostatních
žadatelů uspět, a plánované akce dotacemi zlevnit, většinou je to právě ten impuls akce začít
realizovat. A protože v této oblasti pracuji, tak chci do naší obce prostřednictvím dotací donést co
nejvíce peněz, aby to bylo všude kolem vidět a hezky se nám tady společně žilo.
Jakmile jsem se např. nedávno dozvěděla, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude poskytovat
dotace na nevyužívané budovy a shání vhodné projekty, nezaváhala jsem ani vteřinu a začala jednat
o budovách v Herálci (i když se na mě obrátili ohledně Žďáru). Snad se zadaří a obě obecní budovy
Stodolovo i Špačkovo se dočkají zasloužené rekonstrukce.
Velkou radost mám i z potvrzení dotace na vybudování cyklostezky Herálec-Svratka. Po tom, co se
našemu starostovi podařilo vyřešit poměrně složité majetkoprávní vztahy na katastru Herálce, se
starostou Svratky děláme vše pro to, aby akce proběhla co nejlépe a s co největším podílem dotací
(stát + kraj), zatím to vypadá dobře. Probíhá příprava na výběr zhotovitele, kde je snahou za dobré
peníze zadat realizaci výběrového řízení kvalitní firmě. Výstavba cyklostezky snad proběhne v roce
2023.
Myslím, že tabulka zrealizovaných akcí s přispěním dotací (v tomto zpravodaji na jiném místě)
mluví sama za sebe a částka přes 27 miliónů Kč pro Herálec, za poslední 4 roky, je opravdu slušná.
Doufám, že se bude dařit ji i nadále zvyšovat a život v naší obci bude vzkvétat.
Ing. Ilona Vráblová

Zahrádkáři Herálec
Zahrádkáři Herálec si Vás, a zejména Vaše děti, dovolují pozvat na „Dýňohrátky“, které se
uskuteční 1. 10. 2022 v parku za Obecním úřadem. Jako každý rok, tak i letos se budou dlabat dýně.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě. Těšíme se na Vás.
Zároveň prosíme, komu se letos urodily dýně, zda by nezapůjčili na výzdobu akce.
Děkujeme Zahrádkáři
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Informace k zahájení školního roku 2022/2023
1.9.

 Zahájení nového školního roku proběhne ve třídách s třídními učiteli od 7,30 – 8,15
hod.
 Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů v 1. třídě od 7:30 hod.
Do prvního ročníku je zapsáno 18 žáků.
Prvňáčci se mohou těšit na paní učitelku Mgr. Janu Vyhlídalovou.
 Školní jídelna bude v provozu, oběd si mohou žáci předem přihlásit na telefonu
566 663 128 nebo e-mailem na jidelna@zsheralec.cz. Děti z mateřské školy jsou
automaticky přihlášeny.

2.9.

 V pátek bude vyučování probíhat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování
Školní družina bude v provozu od pátku 2. 9. 2022 do 15:30 hod.
• Výuka nepovinného předmětu Náboženství pro žáky 1. stupně bude probíhat od 19. září

• Zahájení činnosti zájmových kroužků je plánováno od října. Žáci dostanou nabídku kroužků
s veškerými informacemi o platbě, čase konání a jejich organizaci během měsíce září. Úplata je
stanovena na 500Kč/ pololetí.
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PODĚKOVÁNÍ
Během letních prázdnin na naší základní škole proběhla oprava hlavní kanalizace školy, která
byla už dlouho v havarijním stavu a další potřebné opravy na školní budově. Proto bych chtěla
touto cestou velmi poděkovat panu starostovi a vedení obce za zajištění těchto oprav.
Všechny aktuální informace budou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy
www.zsheralec.cz, nebo ve školním systému Edookit.

Všem přeji úspěšný a pohodový
školní rok 2022/2023
Mgr. Pavla Dlouhá
ředitelka ZŠ a MŠ Herálec

Zprávy ze školní jídelny
Vzhledem k neustálému zdražování cen potravin jsme nuceni i my
po letech k navýšení poplatků za školní stravování.
Nové ceny:

MŠ

přesnídávka

přistoupit

třída věk
1-4
(7-10)
27,oběd
22,5-8
(11-14)
30,odpolední svačina
10,9
(15 a více)
31,Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle dosaženého věku v daném školním roce,
tedy od 1. září do 31. srpna.
Rodičům, kteří provádí platbu inkasem z účtu, doporučujeme zvýšení limitu na měsíc.
10,-

ZŠ

Další informace ve školní jídelně na tel. č. 566 663 128, nebo pište na e-mail: jidelna@zsheralec.cz
Ostatní vnitřní řád školní jídelny při ZŠ a MŠ se nemění, najdete jej na www.zsheralec.cz
Za zaměstnance školní jídelny Pavel Teplý
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Vážení a milí spoluobčané,
máme pro Vás pravidelné informace z dění našeho SDH. Léto se sice pomalu chýlí
ke svému konci, ale my máme stále plné ruce práce.

„Setkání rodáků Herálce 2022“
V pátek 29.7.2022 SDH
Herálec ve spolupráci
s obecním úřadem zahájili
„Setkání rodáků Herálce
2022“
slavnostním
položením
věnce
u „Pomníku padlých I. a II.
světové války“ k uctění
památky
heráleckých
obětí obou světových
válek. Následně členové
výboru
SDH zamířili
k hlavnímu kříži na místním hřbitově, aby i zde uctili památku
zemřelých bratrů a sester Sboru dobrovolných hasičů Herálec.
V sobotu 30.7. 2022 v dopoledních hodinách proběhlo
v kostele svaté Kateřiny žehnání místním spolkům.
V dalším programu setkání u KD byli oceněni významní
občané obce Herálec. Za dlouholetou (skoro73 let trvající)
a obětavou práci u sboru byl in memoriam oceněn bratr
Bohuslav Major st. .
Celé setkání rodáků vyvrcholilo nedělním odpolednem
s hasiči
u fotbalového hřiště. Zde proběhly ukázky práce Městské
policie ZR se psem, JSDH ZR při vyprošťování
z havarovaného auta, JSDH Herálec při slaňování a hašení
hořících olejů. Stará garda SDH Herálec předvedla ukázku
hašení koňskou stříkačkou.
Závěr akce patřil dětem, pro
které
byla
připravena
voňavá pěna.
Doufáme, že celé odpoledne
s hasiči byl pro Vás
ohromný
zážitek,
pro
mnoho přítomných zcela nový a unikátní, a že jste si ho užili.
Děkujeme za návštěvu a Vaši přízeň.
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„Rokytnické galeje 2022“
V sobotu 30.7.2022 proběhl tradiční závod hasičského silového víceboje „Rokytnické galeje“ .
Tento modifikovaný závod
TFA
je
jeden
z
nejnáročnějších
závodů
v ČR. Jen pro zajímavost,
ve stojatém hammer boxu se
60 úderů provádí 20 kg
palicí. Hodně závodníků si
tak ověřilo, že „galeje“ v
názvu nejsou náhodou.
A teď k umístění našich
závodníků. Ve své kategorii
Ladislav Laštovica st.
1.místo.
V
kategorii
dorostenky
Veronika
Laštovicová 2. místo,
Natálie Brázdová 3. místo.
V kategorii dorostenců Petr
Kosek 1. místo, Lukáš
Kosek 2. místo, Jakub Lipka 3. místo a Matěj Adámek 4. místo.
Všem závodníkům patří velký dík za účast na soutěži a za dosažené výsledky.

„11. Jamské závody koňských stříkaček“
V sobotu 6.8.2022 se uskutečnilo
setkání koňských stříkaček v Jamách pod
názvem
„11.
Jamské
závody
koňských
stříkaček“.

Sedmičlenné herálecké družstvo
vyzbrojené naší „Koňkou“ z roku 1908
od f. „VYSTRČIL A SYN“ v těžké
mezinárodní konkurenci 21.soutěžních
družstev
obsadilo
krásné
9. místo.

Za JSDH Herálec Ladislav Laštovica
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SPORT
MUŽI
HERÁLEC – BEDŘICHOV 3:0 (Štěrba, Kadlec, Boháč)
Na úvod ročníku se proti nám na domácím hřišti představil horký adept na postup z Bedřichova. Za
parádního fotbalového počasí bylo od úvodu zřejmé, že na sebe narazily týmy, které chtějí
produkovat technický fotbal. První šance na sebe nenechala dlouho čekat, to když jsme se nechali
vyšachovat na půli a sám na Kubicu běžel Diviš, Hamák mu však stihl pozici ztížit, proto mladík
v hostujícím dresu chtěl ještě procpat balon na dobíhající spoluhráče, Hamák pozičně zahrál skvěle
a přihrávku zachytil. Odpověděli jsme v 10.minutě, kdy jsme se dostali do brzkého vedení
pohlednou a rychlou akcí. Posila last-minute Otava si pohrál s trojicí protivníků u postranní čáry
a dokázal protlačit přihrávku na Boháče, ten z první vybídl rozběhnutého Hamáka, jeho centr si na
zadní tyči našel Štěrba a nadvakrát překonal Šánu, 1:0! Poté si pro faul na třiceti metrech došel
Boháč, sám se ujal rozehrávky, ale pouze vyzkoušel pružnost nově zavěšené sítě za brankou.
Bedřichovští ukazovali, že s míčem si rozumí, když si narazili po autovém vhazování, nestíhal
rychlonohému Divišovi Kadlec, na poslední chvíli zasáhl ve vápně parťák ze stoperské dvojice
Ptaszek. Po faulu na půli hřiště a rychlé rozehrávce jsme nechali na zadní tyči trestuhodně
osamoceného Samka, před ním zívala odkrytá branka, skvělým zákrokem poprvé zabránil srovnání
stavu Kubica. Hrál se oboustranně svižný fotbal a hra se přelévala ze strany na stranu, ani jeden tým
příliš neotálel, jakmile to bylo možné, vyrazil směrem vpřed. Tak jako Boháč, který vymyslel
dloubnutím šanci pro Holeše, ten chtěl z úhlu podstřelit Šánu, brankářská stálice hostí míč nadvakrát
zkrotila. Bedřichov nás začínal tlačit, přes pozornou obranu se však nemohl dostat, další gólovku si
tak připsal po rohovém kopu, kdy prudká hlavička Vodičky šla těsně nad. Na to jsme odpověděli po
důrazném průniku Otavy, který si narazil se Zlesákem, přihrávku však dostal příliš do úhlu, na
Šánovi vybojoval alespoň roh. Po něm měl zvýšení na hlavě Uchytil, míč před ním skočil a z penalty
hlavičkoval vedle. Ofenzivní podívaná pokračovala a na tahu byli znovu hosté. Kovář nedoskočil u
lajny na oblouček a nastartovaného Diviše opět vyzval na souboj Kubica, i tentokrát si připsal
vítězný bod a v samostatném úniku ho vychytal. Následně jsme ubránili rohový kop a Holeš ihned
vysunul Otavu, jeho parádní šajtle přes celou šíři hřiště měla parametry gólové přihrávky, přesně do
kroku vyšla Boháčovi, který chtěl překvapit střelou na přední tyč Šánu, ten jeho úmysl přečetl.
Kopalo se od rohového praporku a Holeš posadil balon na hlavu Ptaszekovi, vyhlášený hlavičkář
svou pověst nenaplnil a zamířil nad. Diviš se možná ještě dnes diví tomu, co vše v nedělním
podvečeru zahodil. Když se vyhnul ofsajdové pasti, šel do třetice sám na Kubicu, který mu zmenšil
úhel a pak už jen sledoval, jak zakončení míří od tyče ven. Velice důležitý moment přišel ve
40.minutě. S autovým vhazováním neotálel Boháč a Holeš přenesl hru na Štěrbu, před ním odklízel
na roh Vodička. Po rozehrávce se v mlýnici dokázal prorvat do zakončení Kadlec a vedli jsme o dvě
branky, 2:0! Před odchodem do kabin mohlo být ještě veseleji, po faulu na půli poslal do vápna
nákop Kovář, před bránu ho vracel Kadlec a Uchytil stál sám na malém vápně, při snaze rychle
zakončit se mu zapletl balon pod nohy a prostřelit Šánu nedokázal. Individuální akcí se ještě
prezentoval Otava, tvrdá rána těsně minula šibenici. Do kabin jsme i tak odcházeli spokojenější my.
Druhé dějství načal po dobré práci Kováře při napadání střelou Holeš, z hranice vápna mířil pouze
do připraveného Šáni. Poté převzali iniciativu hosté, měli jsme problém s udržením míče vpředu a
rychle se ho zbavovali, což vedlo k nepřesnostem a laciným ztrátám. Pod trvalý tlak jsme se však
nedostali, klid v zadních řadách držel Ptaszek. Pokud by Herálec měl mít svého rytíře z Blaníku,
pak je horkým adeptem právě tento zkušený mazák, pokaždé když je kterémukoliv našemu trenérovi
nejhůř, může se na Honzu spolehnout. Po jeho vystřídání převzal vůdčí roli Kadlec a rovněž podtrhl
svůj výborný výkon, před Černým tak stál problém, aby vůbec mohl vyměnit dres hlavního
pořadatele za dres hráče do základní jedenáctky... Bedřichov Kubicu i díky stoperům neohrozil,
zato jeho protějšek Šána se musel mít na pozoru. Po autovém vhazování utaženou placírku Štěrby
ještě lízl Boháč a táhlý pokus těsně minul tyčku. Krizovou situaci jsme přežili v 60. minutě. To se
k přímému kopu z ideální pozice postavil Homola, střelou přes zeď trefil břevno Kubicovy svatyně,
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náš gólman zkrátka měl tyčky v tomto zápase na své straně. Poté se dlouho nic nedělo, hra byla
rozkouskovaná, což nám nevadilo, zkušeně jsme čekali na to, co soupeř vymyslí. Ve středu pole
svědomitě pracoval Kovář s Holešem, byli dostatečně důrazní a nedávali středopolařům soupeře čas
na rozehrávku, celý tým makal a na place nebyl nikdo, kdo by vypustil souboj. Rozhodnout mohl
Zlesák po aktivním presinku spoluhráčů a uličce Boháče, sám před Šánou zvolil střelu z vápna slabší
levou nohou, která mířila přímo do rukavic brankáře. Co se nepovedlo jemu, napravil jeho útočný
parťák v 73. minutě. Po zisku míče před vlastním vápnem okamžitě zvedl hlavu Holeš, což byl jasný
signál pro Boháče, že má vyrazit směrem vpřed. Fantastický pas si modrobílá sedmička posunula
do běhu a v samostatném úniku bez problému obstřelením gólmana dala razítko na tři body, 3:0!
Bedřichov reklamoval při akci ofsajd, zda o něj šlo nebo nešlo, bylo těžko rozpoznatelné i z můstku
pro reportéry… Po zbytek hracího času mohli diváci sledovat někdy až zbytečně vyhrocené souboje,
frustrace z hostujících kopaček byla přece jen cítit a ani my jsme si nechtěli nechat nakopat.
S lehkostí si naopak počínal ve vápně Otava, který motal své strážce a připravil pozici pro Kováře,
technická střela šla vedle. Alespoň korigovat stav mohli po závaru žlutomodří, ale vstřelit branku
jim zkrátka nebylo souzeno a cenné tři body zůstaly na domácím hřišti.
HERÁLEC – ŽELETAVA 4:2 (Holeš, Uchytil, Boháč, Otava)
Úvod zápasu byl za pro fotbal příznivého počasí tradiční oťukávanou, opět se potvrdilo, že proti
sobě nastoupila mužstva vyznávající hru po zemi. Stejně jako před týdnem se nám podařilo jít do
brzkého vedení. Když jsme získali v tlačenici u lajny balon, našel Holeš rozběhnutého Boháče, ten
se dostal na kraji hřiště přes Vladeku a přihrál pod sebe na nabíhajícího Uchytila, jeho centr ještě
hosté odvrátili, ale pouze k Holešovi, který z hranice vápna skákavou střelou rozvlnil síť, 11.minuta
1:0! Srovnáno mohlo být ihned po rozehrávce, Simandl využil našeho nedůrazu a sólem přes půl
hřiště udělal z bránících hráčů tréninkové kužele, dostal se až před vyběhnutého Kubicu, dloubnutím
okolo gólmana branku minul. Na druhé straně po rohovém kopu Boháče hlavičkoval v dobré pozici
Kadlec nad. Želetava gólově odpověděla v 16.minutě. Po faulu za půlící čárou poslal táhlý centr na
zadní tyč Vladeka, Hamák nezachytil náběh Pacase a hrající trenér hostujícího celku dokázal
hlavičkou překonat Kubicu – 1:1! Do vedení jsme mohli jít znovu po dobré práci Otavy, jeho ostrý
centr vyrazil Tománek před sebe a Boháč střelou po zemi do odkryté branky trefil pouze jednoho
ze žlutomodrých. Dařilo se nám přenášet hru, když jsme dostali balon po ose Hamák – Holeš –
Uchytil až na Štěrbu, bylo před Tománkem znovu rušno. Agilní křídelník totiž poslal povedený pas
na malé vápno, kam si naběhl Boháč, z první ve vyložené šanci střílel nad. Hýřili jsme pohybem,
což Želetavě dělalo velké problémy, hráči hostí byli po většinu času o krok pozadu, měli jsme velkou
chuť do hry a hráli fotbal, který se musel líbit, až na koncovku. Zkoušeli jsme to i z dálky, po faulu
na Kováře poslal placírku k tyči Holeš, Tománek byl u brankové konstrukce včas. Nechtěně si po
dalším nedovoleném zákroku a rozehře standardní situace narazil Boháč o Vrbku M., sraženou první
střelou se dostal do ještě výhodnější pozice, obstřel do zadního koutu branky šel těsně vedle.
Napravit zaváhání u inkasovaného gólu se snažil Hamák, po jeho vyvezení hry z vlastní poloviny
udržel balon v těžké pozici Otava a přiťukl na Kováře, líbivou střelu šajtlí vytáhl neméně líbivým
zákrokem Tománek na roh. Těžili jsme i z důsledného presinku, Boháč dostal do úzkých Jičínského
a po zisku míče poslal přesný centr do vápna na nabíhajícího Otavu, ten při snaze zakončit z první
promáchl, nakonec se mu podařilo přichystat výbornou pozici pro Štěrbu, který ukázal, že levačku
má po většinu času pouze na opírání. Želetava hrozila pouze ze standardních situací, s výškovou
převahou jsme se však dokázali vyrovnat a Kubica nemusel řešit žádnou výraznější příležitost. To
Tománek musel spěchat z branky po komické vložce svých spoluhráčů, když Simandla při průniku
zastavil přišlápnutím nohy Kasáček a střed hřiště se uvolnil pro Holeše, který ihned hledal Otavu,
pas odvrátil hostující gólman včasným výběhem. Dostat do vedení jsme se chtěli ještě před koncem
poločasu, tlačili jsme se před bránu, žádná z výraznějších šancí se však už neurodila a po první půli
jsme šli do kabin za nerozhodného stavu. Do druhé pětačtyřicetiminutovky jsme vstoupili s jasným
cílem překlopit skóre na svojí stranu, opak byl pravdou po 9ti odehraných minutách. Výkop od
branky ukořistil uprostřed pole Čurda a nikým neatakovaný měl dostatek času na zpracování
a přihrávku mezi beky na Vrbku T., nedůrazné počínání zadáků vedlo k chytrému zakončení
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hostujícího útočníka, který obloučkem vymetl z hranice vápna Kubicovu šibenici a poločasové
zavlažování trávníku vystřídala studená sprcha pro naše barvy, 54.minuta 1:2! Inkasovaná branka
s námi otřásla, reagovat se nám naštěstí podařilo o pět minut déle. Rozvážnou rozehrávkou načal
akci Veselský, Otava pomohl seběhnutím až k půlící čáře, přihrál na Hamáka a ten posunul na Břízu,
který nahradil o poločasové přestávce Zobače, prudký centr vyrazil Tománek pouze před sebe
a dobíhající Uchytil neměl problém uklidit balon do branky, 2:2! Vyrovnávací trefa nás opět nakopla
a hnali jsme se dopředu. Po přihrávce Uchytila se pěkně uvolnil Boháč a namazal proti noze
Holešovi, zvolil razantní střelu, ta však šla vysoko nad. Nedůslednost při bránění rohového kopu
mohl potrestat Otava, na zadní tyči střílel těžkým kopem z první, Tománek byl připraven. Natrvalo
jsme se usídlili na soupeřově polovině, Želetava fyzicky vyloženě odpadla, nás navíc začali hnát
kupředu ještě více skvělí fanoušci. V zaplněném hledišti to zahučelo po nápadité patičce Štěrby,
který zahrál na housle Jičínskému, Boháč přistrčil rozběhnutému Kovářovi a tomu přízemní střela
ze třiceti metrů náramně sedla, po pokropeném trávníku svištěla vstříc vzdálenějšímu koutu,
Tománek byl i tentokrát na zemi včas a štiplavou ránu vytěsnil. Celý zápas se snažil zásobovat
centry do vápna spoluhráče Štěrba, ve druhé půli mu však byla většina sražena na roh, určitě se tak
dostal do hledáčků skautů pro tradiční Silvestrovské derby, tam se totiž kope po třech získaných
rozích penalta, takže takového borce v týmu zkrátka chcete! Vysvobození pro nás přišlo nenápadně
kousek od rohového praporku při rozehrání standardní situace. Prudký centr při průletu vápnem
zavadil o ruku bránícího hráče a hlavní arbitr ukázal na značku pokutového kopu. Balon si vzal
Boháč a Tománka si namazal jako nejchutnější ze Želetavských sýrů na chleba, s jistotou
proměněný pokutový kop nás v 82.minutě poslal do vedení 3:2! Oba útočníci v našem dresu se po
celý zápas výborně doplňovali v napadání rozehrávky soupeře, když i v poslední pětiminutovce měl
dostatek sil dostat stopera pod tlak Otava, zachytil přihrávku Boháč a vysunul rozběhnutého Štěrbu,
ten dával pod sebe na Holeše, který zakončoval do poodkryté branky, trefil však pouze nohu
dobíhajícího Vrbky M. Otava byl za velice dobrý výkon odměněn minutu před koncem, když jsme
získali balon na polovině, rychlá výměna přihrávek vedla až k mladému ofenzivnímu univerzálovi,
který se ve vápně s míčem nepáral a bombou pod víko odšpuntoval Rumové Dohráno u stánku,
89.minuta 4:2!
FŠ TŘEBÍČ – HERÁLEC 2:2 (Skála, Holeš)
Již začátek zápasu ukázal, jak těžký protivník nás za chmurného počasí čeká. Pro vysoký centr si ve
vápně šel Chmelík, na balon ale nedoskočil a Dvořák hlavičkoval do břevna. Poté jsme zahrozili po
rohovém kopu my, na přední tyči se cpal do zakončení Kovář, míč ale přes bránící hráče nedostal.
Když ztratil balon na polovině hřiště Boháč, hnal se na Chmelíka jeden z křídelníků v oranžovém,
Hamák mu na poslední chvíli skvělým skluzem zakončení zmařil. Po přečkání úvodních velkých
šancí jsme srovnali řady a hru uklidnili. Samozřejmě jsme se chtěli také tlačit co nejvíce k bráně
soupeře, v předfinální fázi nám ale scházela přesnost, navíc rychlé přistupování mladíků z Třebíče
a neustálé napadání nám dělalo velké problémy. Až když Hamák vystihl rozehrávku a posunul na
Boháče, pálil z dobré pozice Skála, slabou střelou po zemi bránu netrefil. A Hamák i dále
pokračoval v dobrém presinku soupeře, při dalším pokusu mu však při zpracování skočil balon
a obloučkem se snesl přímo do běhu Hobzovi, s rychlonohým útočníkem měl velké problémy
Uchytil a jeho postup až do vápna nedokázal zastavit, zpětná přihrávka na hranici velkého čtverce
našla Hráčka, zakončení ve vyložené šanci letělo nad. Po většinu času jsme běhali bez balonu,
Třebíč byla neustále v pohybu, byly vidět zažité automatismy a rychlé kombinace, my jsme se
nemohli dostat do hry. Domácí se tak zaslouženě dostali do vedení ve 30. minutě. Přesná a rychlá
souhra až z vlastní poloviny vedla k úplnému vyšachování našich hráčů, balon letěl na krátké
vzdálenosti z kopačky na kopačku a najednou byl sám před Chmelíkem Dvořák, který pohotovým
zakončením rozvlnil síť, 1:0! Vstřelený gól přivál na domácí plachty ještě více svěžího větru
a mohlo to být o 2 góly. Po rozehrávce přímého kopu u postranní čáry nakrátko, přizvedl střílený
centr Brovchenka Uchytil, Hamák nedokázal prudký balon odvrátit a nakonec zakončení či možná
spíše pobídku na zadní tyč před odkrytou bránu likvidoval Bříza. Naší největší šanci nám připravil
zaváháním při odkopu Pospíchal, rozehrávkou trefil napadajícího Hamáka do tváře a odraz minul
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o kousek branku. Vyčítavě jsme se dívali směrem k sudím s prosbou o zahrávání rohového kopu,
za slovní protesty vyfasoval žlutou kartu Černý, před ním byl ještě po jiném verdiktu hlavního
arbitra odpískán nepřímý volný kop za diskutování Holeše, zdá se, že ani nový ročník v tomto
ohledu nepřinesl nové pořádky… Do kabin se tak šlo za pro nás nepříznivého skóre, které však
odpovídalo dění na hřišti. Do druhého dějství jsme vstoupili s odhodláním s výsledkem a hlavně
předvedenou hrou něco udělat a nakonec nám dopomohl domácí gólman. Vysoké napadání se nám
vyplatilo a Pospíchal pod tlakem rozehrál pouze do prostoru, kde se nacházel Holeš, ten se možností
zakončení do opuštěné branky neukvapil a přihrával ještě na vápno Boháčovi, útočník sklepnutím
pod sebe přichystal palebnou pozici pro Skálu a jeho přízemní střela se štěstím přes dobíhajícího
hráče zaplula do sítě, 47. minuta 1:1! A o 4 minuty déle bylo ještě lépe, když jsme konečně
předvedli, že i my umíme potěšit fanoušky parádní fotbalovou akcí. Na dlouhý míč vyběhl Chmelík
a rozehrál přesně po lajně na Hamáka, tomu zápas sedl a nebál se ani pod tlakem dvou hráčů hrát
fotbalově a prostrčil uličkou na Skálu, který ihned po převzetí přihrávky posílal na rozběhnutého
Holeše, v minulém roce spící střelec se prosadil ve druhém zápase po sobě a sám před brankářem
střelou o tyčku nás poslal do vedení 1:2! Gólem povzbuzený Holeš poté získal balon kousek za
polovinou a zkusil přelobovat brankáře, úspěšný nebyl. Srovnání přišlo příliš brzy, vybrali jsme si
při něm navíc pořádnou porci smůly. Křížný pas mířil na Hobzu, zneškodnit ho chtěl Uchytil, který
však uklouzl a Hobza se tak dostal až k vápnu a pěknou střelou na zadní tyč vyrovnal, 56. minuta
2:2! Vedení jsme si mohli vzít zpět, zlepšený výkon ve středu pole ve druhé půli předvedli Skála
s Kovářem, který důrazným přistoupením získal balon a přihrával Boháčovi, jeho ostrý centr byl
odvrácen Lampířem pouze zpět na jeho kopačky, o přihrávku si řekl Skála a jeho placírka mířila za
bezmocného Pospíchala, bohužel se zastavila o tyč. Dále si vzali slovo domácí a velkou šanci měli
po naší vypuštěné situaci. Odražený balon mířil k rohovému praporku a zadáci si zřejmě mysleli, že
Třebíč se spokojí s rohovým kopem, mladíci byli proti a jeden z nich stihl kulatý nesmysl na hrací
ploše, poslal zajímavý centr do vápna, který vyrazil pouze před sebe Chmelík, Hráček kopem zády
k brance vyřadil všechny dobíhající ze hry, balon už se snášel do branky, u tyče však vyrostla bříza,
tedy přesněji zahrál dobře pozičně náš Jarda Bříza a po odvrácení hlavou udržel nerozhodný stav.
Střídání šancí na obou stranách vyvrcholilo po dobré práci Boháče, který se vrátil s obráncem
hluboko na naší polovinu, tělem se dokázal dostat před něj a poslat míč Kovářovi, ten ihned vyrazil
směrem vpřed a předával Holešovi, celou akci podpořil ze stoperské dvojice vybíhající Veselský,
který se po přesném pasu ocitl sám před brankářem, chtěl zvolit pohotové zakončení, to se mu však
nezdařilo a v obrovské šanci pouze posunul merunu do rukavic Pospíchalovi. Na druhé straně se
musel mít na pozoru Černý, který zvládl sprinterský souboj se Zahrádkou, i on potvrdil herní progres
z prvního poločasu, kde se na něm projevovala nerozehranost po drobném zranění. Obrovskou
příležitost zvrátit zápas zpět na svoji stranu dostali domácí v 72.minutě. U Chmelíka se ozvala
nezkušenost a ve snaze pomoci spoluhráčům zbytečně vyběhl hluboko do vápna odklidit přihrávku
na Zahrádku, který byl u balonu dříve a brankář ho poslal k zemi, po čemž následovala penalta.
Chmelík si ale při její exekuci počínal výborně, střelu k tyči dokázal vyrazit a odčinil svoje zaváhání.
Za cenu přímého kopu po zbytečných faulech si pomáhali i hráči v poli, dostali jsme se tak pod
mírný tlak, ale standardní situace dokázali ubránit. Největší příležitost měli domácí po faulu Kováře
na rohu vápna, záložník navíc střelu z místa přestupku ještě přizvedl Chmelíkovi, ten vystrčil ruce
směrem nahoru včas. Samotný konec zápasu jsme si dokázali pohlídat a z Třebíče si odvezli velice
cenný bod.
Lucie Peňázová
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ROZPIS ZÁPASŮ - STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Naši nejmenší se na domácím hřišti představí 4.9., 25.9. a 9.10.

ROZPIS ZÁPASŮ - MLADŠÍ ŽÁCI

Motosport Herálec
Motorsport Herálec Vás srdečně zve na Charitativní motokrosové závody, které se konají v sobotu
24.září 2022, v motoristickém areálu za fotbalovým hřištěm v Herálci.
Chystá se k nám až 100 závodníků, tudíž nebude o bohatý program
nouze. Pro Vaši spokojenost bude připravený stánek
s občerstvením a velmi nabitý program spojený s připravenou
tombolou. Veškerý výdělek bude opět věnován na charitativní
účely. Začátek akce je v 7 hod., ale budeme rádi, když se zúčastníte
kdykoli během dne. Přijďte se podívat a pořádně zafandit. Budeme
se na Vás těšit.
Motorsport Herálec, Jan Kunc ml.
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Společenská kronika
V měsíci září oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
1.9. Jana Pospíšilová, Český Herálec 144, 60 let
3.9. Marie Jírů, Herálec 367, 75 let
8.9. Ladislav Havlík, Český Herálec 170, 70 let
8.9. Helena Gregorová, Český Herálec 505, 55 let
13.9. Ludmila Kružíková, Herálec 571, 55 let
19.9. Marie Majorová, Český Herálec 347, 86 let
28.9. Zdeňka Prášilová, Český Herálec 61, 75 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.




Inzerce
Prodám česnek, vypěstovaný zde na Vysočině 0,5kg/70,-Kč
(omezené množství) Tel: 728 341 201, pošlete – li SMS
s adresou, dovezu objednávku k Vám.

BURČÁKOBRANÍ
Spolek Pro Herálec vás zve na Burčákobraní, které
se bude konat v sobotu 17.9.2022 od 15:00 hodin
v Myslivně.
Přijďte posedět u sklenky dobrého kvalitního burčáku,
nebo si ho koupit domů.
Za spolek Pro Herálec Zdeněk Gregor
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Vydává: Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01; IČ: 00 294 306; vydáno: v Herálci 30. 9. 2022; četnost: 12 x ročně;
za redakční radu: Hana Štollová; příspěvky do Zpravodaje: do 25. dne v měsíci; reg. zn.: MK ČR E 11290; cena: 12
Kč; www.obecheralec.cz
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