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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 49/9-2022, konaného 7.9.2022 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: 12 (v 17:15 hod. přišel Matěj Trávníček,)
Omluven: Zdeňka Gregorová, Ing. Bohumil Dostál, Pavel Troníček
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: Ing. Lukáš Teplý, Pavel Teplý
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí Matěj 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. 48/7-2022 ze dne 20.7.2022 a z jednání Rady
obce Herálec č. 45/7-2022 ze dne 27.7.2022.
4. Hospodaření obce
4.1. Daňová výtěžnost (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 6/2022
4.3. Zpráva FV
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Zpráva č. 3 o uplatňování územního plánu Herálec
5.2. Žádost č.j. 601/2022 o příspěvek na „DÝŇOHRÁTKY“
5.3. Žádost č.j. 529/2022 o prodej pozemků p.č. 271/11, 271/58, 271/47 a 1056/5 v k.ú. Český
Herálec
5.4. Návrh na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem
5.5. SOD na strop v č.p.81 s fi. TSM design s.r.o.
5.6. Žádost o příspěvek na lesní běh – SKI TEAM
5.7. Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Český Herálec
5.8. Upravená cenová nabídka na experimentální zařízení WAVE 120
a palivové hospodářství v ZŠ Herálec
5.9. Nákup 3 ks stolů na stolní tenis
5.10. Komise pro výběrové řízení ,,Úpravy veřejného prostranství“
6. Diskuse
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Matěj Trávníček)

3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 48/7-2022 ze dne 20.7.2022
a z jednání Rady obce Herálec č. 45/7-2022 ze dne 27.7.2022.
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4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí daňovou výtěžnost Obce Herálec do 30.8.2022.
4.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
4.3. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru od 1.4. do 31.8.2022.

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Zprávu č. 3 o uplatňování územního plánu Herálec v uplynulém období
za
použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.2. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 601/2022 o finanční příspěvek finanční dar ve výši
3000 Kč Zahrádkářům Herálec na akci ,,Dýňohrátky“ a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy. Současně ZO souhlasí se zapůjčením prostor v zasedací místnosti na
přípravu této akce a v případě nepříznivého počasí souhlasí se zapůjčením prostor
v Kulturním domě Herálec.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje na základě žádosti č.j. 529/2022 o prodej pozemků p.č. 271/11, 271/58,
271/48 a 1056/5 v k.ú. Český Herálec Žadatelem je Elektro Bureš s.r.o., Herálec 158.
Hlasování: Pro: 1, proti: 8, zdrž: 3
5.4. ZO bere na vědomí návrh na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem, žadatel
Ivan Krebs, Jánská 452/7, Brno pod č.j. 610/2022.
5.5. ZO schvaluje SOD č. 35/2022 na strop v č.p.81 s fi. TSM design s.r.o. Stavební a
truhlářské práce, Srnská 46, 53901 Hlinsko ve výši 611 182,93 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.6. ZO schvaluje žádost o příspěvek na 39. ročník lesního běhu – SKI TEAM Herálec, z.s. ve
výši 10.000 Kč.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje žádost o vyhotovení projektové dokumentace dle vypracovaných KoPÚ
Český Herálec. Jedná se o cesty označené v PSZ jako HC8-R, VC9-R, VC21-R a VC12R.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.8. ZO schvaluje upravenou cenovou nabídku na experimentální zařízení WAVE 120
a palivové hospodářství. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o provozování
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
zařízení v ZŠ Herálec.
5.9. ZO schvaluje nákup 3 ks stolů na stolní tenis, dle nabídky. Stoly budou umístěny
v 1. patře fotbalových kabin.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0
5.10. ZO schvaluje komisi pro výběr dodavatele ,,Úpravy veřejného prostranství za nákupním
střediskem“. Složení: Matěj Trávníček, Ing. Kristýna Teplá, Bc. Marketa Pospíšilová.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0

6. Diskuse
6.5. ZO schvaluje poptávku po alternativním zimním vytápění ZŠ v případě výpadku plynu.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdrž: 4

Ustavující jednání Zastupitelstva obce Herálec
bude ve čtvrtek 13. 10. 2022
v 18:00 hodin v Kulturním domě Herálec.
Všichni jste zváni.
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Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané,
už minulostí jsou komunální volby v naší obci. Děkuji Vám všem, kteří jste k volbám přišli. A
děkuji těm z Vás, kteří svým hlasem podpořili kandidáty spolku Pro Herálec. Jsem pevně
přesvědčen, že budeme i nadále pracovat pro rozvoj obce stejně, jako v uplynulém volebním období
a v souladu se sliby uvedenými v předvolebních materiálech. Naším cílem je i nadále Herálec
modernizovat, rozšiřovat a zkvalitňovat veškeré potřeby pro příjemnější život u nás.
Pěkný říjen
Váš starosta
Vážení voliči,
děkujeme vám za účast v právě uplynulých volbách do zastupitelstva naší obce a za
podporu, kterou jste nám vyjádřili. Vaše hlasy jsou pro nás velkým závazkem a všem
našim voličům za ně děkujeme.
kandidáti strany KDU-ČSL

Nejkrásnější kniha Vysočiny 2022
Tradičně před Podzimním knižním veletrhem v Havlíčkově Brodě je vybírána nejkrásnější kniha
Vysočiny.
V letošním roce bojuje o prvenství také naše nová kniha „Herálečtí výtvarníci, umělci
z Vysočiny“. Jedinečná publikace představuje tvorbu jedenatřiceti heráleckých výtvarníků 20.
století do současnosti, v knize jsou zastoupeny všechny generace tvůrců, profesionálů i amatérů.
Zabojujeme o vítězství?
Hlasovat můžete do 12. 10. 2022 (do 14:00) na webové stránce Českého rozhlasu – Vysočina.
https://vysocina.rozhlas.cz/vyberte-nejkrasnejsi-knihu-vysociny-pro-rok-2022-8573761
za kulturní komisi Hana Štollová

Vodné 2022
Od října bude naši obec postupně procházet pracovník
obce pověřený odečtem vodoměrů. Prosíme všechny odběratele
obecní vody, aby zajistili přístup k vodoměru. Po odečtu
obdržíte do své poštovní schránky doklad s vyčíslenou spotřebou
vody a pokyny k platbě.
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Vážení a milí spoluobčané,
máme pro Vás pravidelné informace z dění našeho SDH.

Setkání historické hasičské techniky
v Radňovsi
V neděli 21.8.2022 se naše družstvo zúčastnilo pravidelného
„Setkání historické hasičské techniky v Radňovsi“. Zde svým umem
a zkušenostmi vybojovalo krásné 4. místo.

TFA Habry 2022
V sobotu 27.8.2022 proběhl 3. ročník silového
víceboje „TFA Habry“.
Tento závod je u nás velice oblíbený, a proto nikoho
nepřekvapí parádní výsledky, které jsme si přivezli.
V kategorii mladších chlapců:
Ladislav Laštovica ml. 3. místo.
V kategorii starších chlapců:
Ondřej Lipka 5. místo.
V kategorii dorostenky:
Veronika Laštovicová 1. místo,
Natálie Brázdová 2. místo.
V kategorii dorostenců:
Petr Kosek 1. místo,
Jakub Lipka 2. místo a Lukáš Kosek 3. místo.

Vodní hasičská fontána na Konventském rybníce
V neděli 28.8.2022 jsme se jako sbor zapojili do oslav
“Výročí 300 let od vysvěcení Santiniho kostela na Zelené hoře“.
Společně s 35 jednotkami SDH Kraje Vysočina a 3 jednotkami
SDH z Libereckého kraje jsme vytvořili vodní fontánu za zvuků
hudby B. Smetany na Konventském rybníce. Protože se slovy
nedá přesně popsat tento zážitek, doporučujeme ho shlédnout
například na https://www.youtube.com/watch?v=AqtZrhZLjyY .
Jen pro zajímavost, na zdárné provedení akce bylo použito 39
"B" proudů. Celková délka hadic byla 3 km. Všemi proudy protékalo 15600 l/min.. Celkem za celou
skladbu se jednalo o 250 000m3.
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Soutěž historických stříkaček v Heřmanově
V neděli 4.9.2022 proběhl 3. ročník
„Soutěže historických stříkaček v Heřmanově“.
V přátelské atmosféře naše družstvo zabojovalo
a odvezlo si 1. místo.

Rekord „VODA KOŇKÓ PŘES TŘI KRAJE“
V sobotu 10.9.2022 se náš sbor
zúčastnil akce „Voda koňkó přes tři
kraje“. Cílem bylo propojit za
pomocí
39 ručních koňských
vahadlových stříkaček
území
Olomouckého
kraje
přes
Jihomoravský
kraj
do
kraje
Pardubického a tím se zapsat do
„České knihy rekordů“. Rekord byl
za jednu hodinu a čtyřicet sedm
minut splněn přečerpáním vody
v celkové vzdálenosti 3800 metrů.

VI. ročník TFA Svratka

V sobotu 17.9.2022 proběhl už VI. ročník soutěže „TFA Svratka“. Disciplíny TFA jsou u našich dětí
oblíbené, a tak můžeme jen shrnout dosažené krásné výsledky. Medaili si v kategorii přípravka
odvezl Gregor Filip. V kategorii ml. dívek 6-8 let skončila Gregorová Sára na 6.místě a Horáková
Apolena na 8.místě. V kategorii ml. dívek 9-10 let brala Brázdová Rozálie 1.místo a Nováková Petra
4.místo. V kategorii st. dívek 11-12 let skončila Fajmonová Karolína na 5.místě. V kategorii st.
chlapců Novák Tomáš bral 10.místo. V kategorii st. dívek 13-15 let vybojovala Brázdová Natálie
1.místo. V kategorii st. chlapců si doběhl Brázda Přemysl pro 3.místo a Lipka Ondřej pro 5.místo.
V kategorii dorostenky Laštovicová Veronika skončila 4. V kategorii dorostenci brali Kosek Petr
1.místo, Lipka Jakub 2.místo a Kosek Lukáš 4.místo.

TFA Lesonice
V sobotu 24.9.2022 se uskutečnil poslední závod krajské ligy TFA Kraje Vysočina. Náš jediný
zástupce Ladislav Laštovica st. se v těsném souboji umístil na 1.místě s náskokem 76 setin vteřiny.
Za SDH Ladislav Laštovica
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SPORT
MUŽI
HERÁLEC – JEMNICKO 4:2 (Otava 3x, Skála)
Za dusného počasí a netradičně v pátek začali lépe hosté a i po dlouhé cestě působili živějším
dojmem. Rychle rozehraný rohový kop letěl na hranici vápna, kde Jindra hlavou posunul na
urostlého Svěráka, jeho hlavička z výborné pozice mířila k tyči, skvělým zákrokem ji zneškodnil
Kubica. My jsme zahrozili po autovém vhazování na půli a uvolnění Skály, který přesně mezi beky
narýsoval kolmici na rozběhnutého Uchytila, ten byl o trochu rychlejší než míč a nakonec tísněn
dobíhajícími stopery pálil i díky tomu, že měl balon pod nohou, nad. Stejnou akci předvedlo i
Jemnicko, Tesař načasoval ideálně přihrávku na Křivánka, který se vyhnul ofsajdové pasti a rychlý
křídelník postupoval z boku sám, dostal se však ze střeleckého úhlu a chtěl přihrávat ještě na
Axmana, Kubica jeho úmysl přečetl a oblouček ukryl do rukavic. Ne zrovna ideální vstup do zápasu
potvrdil špatnou komunikací Kovář, který chtěl hrát balon, o nějž si řekl Skála, kostrbatým
zpracováním dal možnost brejku Axmanovi, důrazný útočník hostí uplatnil rychlost a od půlky pádil
sám na Kubicu, ten nás opět podržel a nenechal se propálit. Po úvodní čtvrthodině jsme se konečně
probrali, hra nabrala tempo a hrálo se od brány k bráně, v obou vápnech bylo často rušno, jak
Kubica, tak i Kopeček však žádnou vážnější situaci řešit nemuseli. Když jsme odvrátili přímý kop,
posílal zpět do vápna za obranu do ideálního prostoru balon Vacuška, obětavě šel do souboje Černý
a na poslední chvíli zablokoval střelu, navíc se přiznal k teči, což se následně ukázalo jako klíčové
pro další průběh zápasu. Propadlý míč totiž po rohovém kopu vykopával směrem k půlící čáře
Otava, Holeš ho stihl ještě na hrací ploše a mířil směrem vpřed, Otava byl rychlejší než blesky na
zatahující se obloze a od vlastní branky pelášil na tu soupeřovu, křikl si o balon a Holešův výtečný
pas si zpracoval parádním prvním dotekem, čímž nedal šanci vracejícím se obráncům a sám před
Kopečkem nás chladnokrevně poslal do vedení, 27.minuta 1:0! Úvodní branka nás nabudila a byli
jsme lepším týmem, do kombinace jsme přinesli klid a dostávali se před Kopečka, o zakončení jsme
se připravili několikrát sami špatným zpracováním uvnitř vápna. K zakončení se dostal Axman po
sehrání rohu nakrátko, Jindra dokázal prostrčit na Křivánka a jeho oblouček mířil na osamoceného
útočníka na rohu malého vápna, špatná koordinace pohybu vedla k zakončení pouze ramenem mimo
branku. Do kabin jsme tak šli s jednogólovým náskokem. O poločasové přestávce proběhla v kabině
hostí velká bouřka, důrazný proslov byl slyšet možná až u Domestavu a není divu, že Jemnicko se
skutečně probralo. To my jsme si opět počínali ležérně a zlepšený pohyb hráčů v červeném nám
působil problémy. Nejdříve za cenu žluté karty fauloval na půli Veselský, v 50.minutě přišla další
výstraha. Střídající Koutný obsadil pozici stopera a do útoku se přesunul Bastl, který se zapsal
vyhranou hlavičkou ve středu hřiště, prodloužil na Křivánka, který se otočil kolem Uchytila a ten
ho sekl těsně před hranou pokutového území rovněž za cenu žluté karty. K luxusnímu přímému
kopu se postavil Bastl, chytře utaženou střelou mířil pod nohy prodloužené zdi z modrobílých cihel,
Kubica před sebou měl však dostatečně kvalitní materiál a střela se k němu nedostala, odražený
balon napálil Křivánek nad. Za zvýšenou aktivitu bylo Jemnicko odměněno v 55.minutě. Do
souboje s Bastlem vystoupil Černý, nenechal ho sice otočit, ale míč si i tak našel cestu k Axmanovi,
před kterým se otevřela cesta přímo k naší bráně, vyběhnuvšímu Kubicovi udělal kličku a gólman
ho srazil k zemi, po čemž následovala jasná penalta. K rozehrávce se postavil Křivánek a s jistotou
proměnil, 1:1! Po rohu Holeše se dostal k hlavičce Skála, o zem Kopečka nepřekonal. Drobný
brankář hostujícího celku neustále větral naše zadáky dlouhými výkopy, za kterými spěchal Axman,
ten však nerozhýbal následky střetu s Kubicou a musel střídat, což byl další z důležitých okamžiků
takticky svázané bitvy. Zpět na koně jsme se dostali v 65.minutě. Holeš výborně zapracoval ve
středu pole a posunul na Hamáka, ten stíhaný Koutným postupoval až do vápna, kde se mu přece
jen přes zkušeného stopera podařilo odcentrovat, a to tak dobře, že na zadní tyči našel hned dva
zcela osamocené spoluhráče, Otava byl prvním z nich a neměl problém nás zakončením do odkryté
branky poslat znovu do vedení, 2:1! Hrál se opravdu zajímavý fotbal, bylo vidět, že se utkala
mužstva s parádní formou, Jemnicku jsme toho však ze hry příliš nedovolili, výborně si v obranných
soubojích počínal Kadlec, kterému zdatně sekundoval Holeš, který se po nuceném střídání Kováře
zatáhl ke Skálovi a dřel pro mužstvo do úmoru. Koutný vyslal zajímavě se točící střelu z přímého
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kopu, Kubicovi se z ní hlava nezatočila a vyškrábl ji nad břevno. Spoustu ran schytal v obou
vápnech Černý, po další z nich jsme však přišli s dostatečně hojivou náplastí. Po faulu u postranní
čáry se snášel oblouček do ideálního prostoru právě na Černého, ten si posunoval kolem
vybíhajícího Kopečka, který ho nekompromisně srazil na zem. Hra však pokračovala k údivu
většiny aktérů na hřišti i v hledišti, naštěstí zafungoval něco jako VAR a zdvižený praporek asistenta
rozhodčího signalizoval přestupek, po poradě dvou arbitrů jsme se opravdu dočkali penalty i my.
Balon si na puntík postavil tradiční exekutor Skála a i když Kopeček vystihl směr, na utaženou střelu
k tyči byl krátký, 78.minuta 3:1! Kdo si myslel, že utkání se bude už pouze dohrávat, byl na omylu.
V obraně jsme si sice počínali velice dobře, nakonec jsme však inkasovali ze standardky, o což jsme
si koledovali celý zápas. Jindra našel na zadní tyči dva čahouny, kteří společně prolomili obranný
blok, nedokázali jsme odkopnout a v tlačenici se nejrychleji zorientoval Kalášek, který prostřelil
vše, co mu stálo v cestě, 86.minuta 3:2! Naštěstí jsme neznervózněli a ukázali konečně i zkušenost.
Veselský chytrým kopem pobídl k postupu do vápna Břízu, ten procpal přihrávku na Otavu a
bezmála dvoustovka diváků explodovala nadšením po zakončení dravého útočníka, jenž bombou
z otočky zkompletoval hattrick a dal razítko na třetí domácí výhru v řadě, 90.minuta 4:2!
MĚŘÍN – HERÁLEC 0:1 (Holeš)
Za fotbalově ideálních podmínek jsme začali dobrou šancí. Uchytil se nenechal obehrát u lajny a
posunul na Boháče, jeho přihrávka se štěstím prošla mezi obránci na Holeše, ten sice musel na míč
trochu čekat a nepřebral ho v plné rychlosti, i tak se ale dostal stíhán stopery až k vápnu a technickou
střelou prověřil Simandla. Měřín odpověděl po rohovém kopu, špatně jsme si rozebrali protihráče a
výborný centr Bublána mohl přetavit ve vedoucí gól na penaltě osamocený Krčál, Žejdlík na
hlavičku nedosáhl, Bříza byl u tyče připraven zasáhnout a hraniční situaci vyřešil odkopem, otázkou
bylo, zda míč nebyl celým objemem za brankovou čárou, sudí nechali hru pokračovat. Z této situace
jsme si nevzali ponaučení a i druhý kop od rohového praporku přinesl příležitost pro domácí, byl to
znovu Krčál, který v náběhu trefil centr tentokrát nohou, ale zakončil dva metry nad. Náš ospalý
výkon vedl ke ztrátám ve středu hřiště, kombinace byla pomalá, všude jsme přidávali jeden dotyk
navíc, přihrávky těžko hledaly adresáty a Měřín nás dobře dostupoval. Ani domácí ale nedokázali
vymyslet nějakou pohlednější kombinaci a do šance se dostali prakticky z ničeho. Po autovém
vhazování si narazil balon Láznička a poslal zajímavý centr až na zadní tyč, tam dobíhal Kožený,
Žejdlík mu výborně zmenšil úhel a aktivního křídelníka vychytal. Když jsme si alespoň trochu
vzpomněli na hru produkovanou v úvodu soutěže, zazvonila tyč. Holeš si dobře pokryl míč na půlící
čáře a přenášel na rozběhnutého Štěrbu, tomu se povedlo vysoký balon perfektně zpracovat, a když
se chystal ke střele, byl faulován na hraně vápna. K rozehrávce z luxusní pozice se chystal Boháč
s Holešem, střela nakonec vyšla na mladšího z nich a byla velice přesná, možná až příliš, protože
orazítkovala tyč Simandlovy svatyně. Poté byl v akci znovu Holeš, který se rval s urostlými obránci,
propadený balon posunul na Hamáka, ten byl ve velice dobré pozici, střela slabší levou však cíl
nenašla. Bídnou první půli, kdy toho příliš k vidění nebylo, uzavřeli domácí. Bublán nachytal na
půli Břízu a jednoduchou kličkou se ho zbavil, křižoval ho Veselský a centr zblokoval, balon se
k Bublánovi však dostal i podruhé a výborný ostrý centr mířil na malé vápno, v těžké pozici
zakončoval jeden z dobíhajících do dobře postaveného Žejdlíka. I ze začátku druhého dějství
početná skupinka našich fanoušků čekala, zda dojde k probuzení hráčů na hřišti. Přednost si při
nákopu za obranu dávali Veselský s Břízou, čehož využil Crkal a vlétl mezi ně, Žejdlík předvedl
výborný zákrok a udržel bezbrankový stav. V krátkém sledu se kopaly tři rohy, nejvíce horko nám
bylo při tom posledním. Sice jsme odvrátili, ale pouze před branku, nikdo z modrožlutých blok
nepropálil. Okolo 60.minuty jsme se začali zvedat a chytali jsme alespoň odstín fotbalové tváře. Po
zisku ve středu hřiště Štěrba přihrával Holešovi a ihned se mu nabídl náběhem, dostal se k vápnu a
přihrál pod sebe na Boháče, jeho centr na zadní tyč trefil Hamák hlavou o zem, Simandl vyškrábl
pouze před sebe, dobíhající Štěrba s Otavou se k dorážce nedostali. Tutovku měl po skvělé práci
Hamáka Boháč, křídelník si věřil v běžeckém souboji na Kafku a po potáhnutí po lajně našel na
penaltě právě Boháče, střelec si v podobných pozicích většinou ví rady, svým zakončením, kdy ani
pořádně netrefil balon, však potvrdil, že v neděli nebyl ve své kůži. Otava se také do hry příliš
nedostával, snažil se alespoň neúnavně napadat a po zisku hledal na druhé straně Hamáka, ten se
znovu pověsil do vzduchu a Simandl horko těžko vyrážel před sebe, kde odkopli míč do bezpečí
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stopeři před Štěrbou. Měřín se dostal ke slovu po ztrátě Skály, střídající Beran doběhl balon a poslal
povedenou pobídku před Žejdlíka, nikdo z nabíhajících zajímavý pas netrefil, byl z toho odkop.
Dále se pak čekalo na závěrečnou strhující čtvrthodinu. Tu odstartoval Holeš, který vypíchl
přihrávku Kafkovi, domácí volali po faulu, hra ale pokračovala a za centrem šel Otava, před ním ho
chtěl lapit Simandl, míč mu vypadl před sebe, nebyli jsme dostatečně důslední při dohrání situace a
všichni dobíhající měli ke snadné dorážce daleko. Po rohovém kopu na druhé straně se nám
nepodařilo dostat balon do bezpečí, vzešel z toho faul Kováře na úplné hranici vápna a po hvizdu
hlavního arbitra se čekalo, odkud se bude kopat, nakonec to byl přímák z parádní pozice. Žejdlík si
dal záležet na stavbě zdi a spoluhráči v ní ho nezklamali, neuhnuli Crkalově střele, která trefila jednu
z hlav obětujícího se člena modrobílé hráze. Burcovali jsme se mezi sebou a věřili, že ještě může
přijít šance ke skórování a opravdu přišla. Po faulu za půlící čárou zmátli soupeře Černý se Skálou,
který se chystal k rozehrání pasu do vápna a ještě před tím nechal přeběhnout Černého z jednoho
rohu vápna do druhého, poté do těch míst poslal pěkný oblouček, Černý na sebe natáhnul obránce
a za ním byl osamocený Otava, který hlavou vrátil na Holeše a ten z blízkosti těžkým kopem bokem
kopačky dostal balon do branky, 84.minuta 0:1! Po vstřelené brance jsme podlehli euforii a Bříza
propadl na levé straně, Hamák unikajícího Jonáše zastavit nedokázal a jeho přízemní přihrávka
mířila do vápna, tam upadl jeden z domácích hráčů a domáhal se penalty, hlavní rozhodčí
signalizoval odkop od branky, po intervenci pomezního se však kopala penalta. Žejdlíkovi již začala
lovecká sezóna, s bídně umístěnou penaltou Crkala si věděl rady a touto chycenou střelou
připomínající potrefenou kačenu v letu si ulovil další trofej víkendu a my velice cenné tři body!
HERÁLEC – NEDVĚDICE 3:2 (Boháč, Holeš, Kovář)
Za sychravého počasí jsme začali šancí po rohovém kopu. Po centru poslal propadený míč zpět
k Holešovi Černý a ten mu ho vrátil povedeným obloučkem, stoper bohužel nestihl správně
zkoordinovat pohyb a v dobré pozici zakončoval ramenem mimo. Hosté odpověděli po zle
rozehrané standardce Kadlecem, který trefil ve vápně pouze Pachlopníka J., ten rozjel rychlý
protiútok a náhle byla hra ve druhém vápně, kam si nabíhal Pachlopník M., přihrávku si nepřebral
dobře, ale do zakončení se dral ještě Vašíček Martin, jeho střelu srazil Černý na roh. Jak naložit
s brejkem jsme v plné parádě předvedli ve 14.minutě. Centr snášející se před Žejdlíka po faulu za
půlící čárou se po odrazu dostal ke Štěrbovi, který byl dostatečně důrazný a získal ho na svoje
kopačky, navíc dobře viděl rozběhnutého Otavu, mladý útočník počkal na náběh zkušenějšího
z útočné dvojice a výtečným pasem oslovil Boháče, jeho lahůdkové zpracování na prsa a následný
lob gólmana bylo pastvou pro oči přihlížejících a navíc jsme šli do vedení 1:0! Po vedoucí brance
jsme vypnuli a nechali hrát Nedvědici. Nejprve prohrál souboj o odražený míč před vlastním
vápnem Kovář a Jirásek pěkně uvolnil Pachlopníka M., ostrostřelec hostí však narazil na Žejdlíka,
který vystartoval z brankové čáry a zmenšil mu střelecký úhel, útočník ho nepropálil, v ostrém
souboji ale balon propadl za záda našemu gólmanovi a stejný útočník ještě dorážel, ve skluzu
nezvolil správný směr letu a házel se pouze aut. Poté se již skóre měnilo. Po obloučku do vápna se
balon několikrát odrazil a namířil si to až k Pachlopníkovi M., vypíchl mu ho Kadlec, zároveň trefil
i soupeře a pískala se penalta. Dílo dokonal Jirásek, který s přehledem rozvlnil síť a srovnal ve
21.minutě na 1:1! Vedení jsme si mohli vzít ihned zpět. Na půlící čáře udržel stopera na zádech
Boháč a posunul na Kováře, který předal Štěrbovi, ten roztáhl hru na Otavu a na jeho přesný centr
si nabíhal Hamák, hlavou v dobré pozici branku netrefil. Překonat Havlíka se podařilo po standardní
situaci Černému, máván byl však ofsajd. Poté se spíše bojovalo, než hrál fotbal. Velkým problémem
pro nás byla rozehrávka, míče jsme často vyhazovali, chtěli jsme sázet na rychlost, ale doplácela na
to kvalita při zakládání akcí. Navíc hlavní sudí nastavil přísný metr a hra byla rozkouskovaná a bez
tempa. Za povšimnutí stála až utažená rána Christiana ze střední vzdálenosti, která prosvištěla kolem
tyče. Úsměv i zděšení v obličeji zároveň vykouzlili divákům Kovář s Uchytilem, když si ani jeden
nekřikl, chtěli hrát balon oba, nakonec nasadil Kovář Uchytilovi jesle a oba mohli děkovat
záložníkovi hostů, že brejk špatnou přihrávkou zkazil. V opačném případě by asi nepotřebovali po
skončení zápasu fén, ten by jim určitě důrazným proslovem poskytl sám trenér Skála. Na pěknou
akci si diváci museli počkat až téměř do poločasu, kdy Kovář hledal rozběhnutého Otavu, ten ustál
tvrdý faul od Štefky a ve vápně servíroval další gólovou přihrávku Boháčovi, v těžké pozici a ve
skluzu pálil útočník nad. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu, který odpovídal rozložení sil
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na hřišti. Za prudkého deště byli v úvodu druhé půle blízko vedoucí branky hosté. Šikovný Vašíček
Michal si naběhl za obránce a dostal prostor pro centr, tím našel neobsazeného Vašíčka Martina,
který pěknou akci v gól nepřetavil, protože balon lízl vedle. Kadlece o přestávce vyměnil Veselský
a zapsal se dobrým obranným zákrokem, když předskočil útočníka a přihrával Uchytilovi, mezi
beky viděl skulinku pro Boháče, ne ideální první dotyk a rychlé vyběhnutí Havlíka ho připravilo o
pohodlné zakončení a přes gólmana střelu neprocpal. Vše si Boháč vynahradil po nedovoleném
zákroku, kdy se po rozehrávce dostal u vápna balon až k němu, Štefka mu dal příliš času a Boháč
prokázal šikovnost prostrčením na Holeše, který propálil Havlíka a poslal nás do vedení 2:1!
Najednou nás bylo plné hřiště a předvedená hra už snesla vyšší měřítko. Průnikovku za obranu
skvěle zachytil Uchytil, Otava si poté vyměnil balon se Štěrbou a pohledné akci scházelo jediné,
aby Otava nenapálil pouze tyč. Zlepšili jsme pohyb a zpřesnili kombinaci, na středu hřiště měl
prostor Holeš k vysunutí Štěrby, z povedeného centru do kapsy na zadní tyč byla šance pro Boháče,
v těžké pozici proti dobíhajícím obráncům neuspěl. Na hřiště se dostal Skála, který vystřídal Boháče
a Holeš se posunul do útoku, kde hned při první možnosti hosty pozlobil. Dobře zapracoval Kovář
a dloubnutím poslal do běžeckého souboje právě Holeše, ten se dostal před Humpolu, mladík
v červeném jako poslední hráč zatáhl za záchrannou brzdu a obdržel kartonek ladící s dresem.
S výhodou o jednoho hráče v poli více jsme získali i větší prostor pro manévry a donutili jsme
diváky v chladném počasí vytáhnout ruce z kapes k potlesku po nápaditých akcích. Oslavně zakřičet
si mohli po zisku míče za půlící čárou a přímočaré souhře, na konci vyslal Uchytil ostrý centr do
malého vápna, kde skluzem svedli souboj o zakončení Kovář s Otavou. Ve prospěch pracovitého
záložníka hrál i fakt, že při hře skluzem si je velice jistý, a tak to byl on, kdo nás poslal do vedení
3:1! Vítězem byl v tomto okamžiku i Otava, málokomu se totiž podaří po skluzu s Kovářem tak
hbitě vyskočit na nohy… Otřesení hosté nezachytávali naše akce a další útok se valil po rozehře
Veselského na Štěrbu, který oslovil znovu Uchytila, jeho přetažený centr na zadní tyči vracel zpět
před bránu druhý bek Bříza a Holeš patičkou pohotově zakončoval, krásná souhra byla ochuzena o
gólovou tečku díky dobře postavenému obránci na brankové čáře. Havlík zazářil po pomalé malé
domů, za kterou spěchal Štěrba a špičkou kopačky trefil právě Havlíka, odražený míč měl na noze
Otava, i jeho zakončení skokem vyrazil Havlík a do třetice uspěl i proti Holešovi, který upřednostnil
přesnost nad razancí. Dramatickou zápletku přinesla 88.minuta. To si jinak výborně hrající Černý
pomohl zbytečným faulem za polovinou hřiště proti Šikulovi, centr do vápna jsme si nepohlídali a
propadený balon neměl problém uklidit do sítě Haviger, 3:2! Nedvědice už vsadila vše na jednu
kartu, ale k další šanci jsme se dostali my, Veselský byl plný sil a vyvezl balon, Uchytil ještě dokázal
i v nastavení nasprintovat do výhodné pozice a po přihrávce postupoval sám na Havlíka, zakončení
určitě ovlivnilo vysílení, jinak by ostřílený univerzál zakončoval mnohem lépe než slabě přímo do
rukou brankáře. To nás ale mrzet nemuselo, tři body zůstaly opět doma.
KOUTY – HERÁLEC 3:0
Za chladného počasí jsme v oslabené sestavě začali přesně tak, jak jsme nechtěli. Zbytečně na roh
zahrál Černý, po kopu od rohového praporku hlavičkoval na malém vápně úplně sám Havelka do
břevna, dorážku měl Žejdlík, ale vyrazil pouze před sebe, nejrychleji a nejdůrazněji si počínal D.
Salák a ve 3. minutě otevřel skóre zápasu. Odpověď mohla přijít brzy. Po autovém vhazování
přenesl hru Boháč, přesný pas dobře trefil Kovář, ale u tyčky byl Dohnal včas a výborně vykryl i
dorážku stejného hráče. Následoval rohový kop, domácí ho odvrátili pouze k Uchytilovi a ten
posadil centr na hlavu Boháčovi, znovu se zaskvěl Dohnal, který hlavičku doprostřed branky vytáhl
nad břevno. Poté přišlo uklidnění, Kouty hrály jednoduše, dlouhé nákopy však příliš účinné nebyly.
Nedařila se nám rozehrávka a tvořit hru domácím jsme začali sami. Dlouhý míč uzmul Černý a při
rozehře uklouzl, Otava se nechal předskočit Coufalem a do rozhozené obrany přihrával na Částku,
ten si vyměnil balon s Havelkou a z boku v dobré pozici pálil do připraveného Žejdlíka. Zahozené
dobré příležitosti nemusel soupeř litovat, ve 22. minutě jsme totiž vyrobili další minelu. Skála čekal
s rozehrávkou a nechal si přiběhnout až k sobě napadajícího Havelku, vyústila z toho přihrávka
pouze na kopačky rozběhnutého Coufala a šikovný záložník uplatnil i rychlost a namířil si to až do
našeho vápna, kde mu přišlápl nohu Černý a kopala se penalta. Zkušený Růžička nabídku na zvýšení
skóre s díky přijal a poslal svůj tým do vedení 2:0! Dílo zmaru a potvrzení příšerného vstupu do
zápasu bylo dokonáno o tři minuty později. To se po autovém vhazování před šestnáctkou pohodlně
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v prostoru otočil Havelka a měl dostatek času prostrčit na Coufala, který propálil Žejdlíka potřetí,
3:0. Otava nebyl fit a trápil se ještě více než spoluhráči, museli jsme tedy zareagovat střídáním ještě
před poločasem, kdy ho nahradil Štěrba. Velice špatné představení však pokračovalo, nedali jsme
si dvě přihrávky po sobě, na těžkém terénu nám balon odskakoval a nohy podklouzávaly, Koutům
stačilo jediné – jen čekat, co kdo vymyslí za minelu. V ofenzivě jsme byli naprosto jaloví a honili
se díky nepřesnostem. Nákopy se nedaly nazvat ani nákopy, jako by nastoupil tým špuntů z mladší
přípravky, kde je největší borec ten, kdo dokáže zvednout balon alespoň trochu nad zem, protože
mnohdy pokusy o přenesení hry nebo vysunutí po křídle letěly sotva pár čísel nad kotníky hráčů.
Nebylo se na co dívat, kompletní odpískání zápasu mohlo přijít ještě před poločasem. To trefil
přihrávkou Uchytil pouze hráče v červeném a Havelka si dokázal udělat prostor pro střelu, naštěstí
mířila do rukavic Žejdlíkovi. Do kabin jsme tak šli s třígólovým mankem. Před vstupem do druhého
dějství jsme věděli, že pokud chceme s utkáním ještě něco dělat, musíme vstřelit rychlou branku.
Místo toho jsme málem počtvrté inkasovali. Dlouhý aut propadl až k Havelkovi, který naštěstí před
Žejdlíkem promáchl a stihli jsme odkopnout na roh. Podruhé jsme dali domácímu hroťákovi ještě
více prostoru, opět špatná rozehrávka vedla k jednoduché akci, kdy po kolmici za Skálu šel Havelka
sám na Žejdlíka, ten vytáhl dobrý zákrok a nedopustil zvýšení skóre. Co dokázali domácí, pro nás
bylo zakleté. Po rohu se balon zastavil na malém vápně, do zakončení se snažil procpat alespoň
někdo v pruhovaném, ale dobře postavené obránce nepropálil. Nepomohlo ani střídání Veselského,
který se postavil po bok Černého a přeskupení řad, kdy se vpřed vytáhli Skála a Holeš. Kouty
nemusely nikam spěchat a my jsme se kopali za uši, navíc začalo ještě více foukat a přidal se déšť,
ocenění zaslouží všichni fanoušci, kteří zůstali na svém místě a nezvolili raději odchod do přilehlé
hospůdky. Vidět tak mohli samostatný únik Částky, který však zakončil slabě a mimo. Alespoň něco
fotbalového jsme předvedli až v samém závěru, nejprve pěknou střelu Skály nadzvedl nad břevno
Dohnal. Ten si poradil i se skákavou střelou Boháče, kterou vyrazil před sebe, k dorážce se hnal
Uchytil a přihrával do výborné pozice Holešovi, ten potvrdil, že v Koutech to rozhodně nebyl náš
zápas a vysoko přestřelil. Ze hřiště jsme tak odcházeli poprvé v ročníku poraženi.
VÝSLEDKY MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Hamry – Herálec 1:2 (Brázda, Gregor Matouš)
Herálec – Rozsochy 1:1 (Bureš)
Herálec – Křoví 6:2 (Skryjová, Brázda 3x, Bureš, Ptáček)
VÝSLEDKY STARŠÍ PŘÍPRAVKY
D. Rožínka – Herálec 8:6 (Svoboda 3x, Boháč 2x, Trávníček)
Herálec – Moravec/Bobrová 1:17 (Neuman)
Herálec – Jimramov 0:13
Herálec – Vír 8:6 (Svoboda 4x, Boháč 3x, Staňková)
R. Svratka – Herálec 11:3 (Neuman, Svoboda, Boháč)
Za TJ Sokol Herálec Lucie Peňázová
Hurá, už cvičíme!
Milí Herálčané,
v pondělí 3.10. v 18,30hod. začínáme cvičit v místní školní tělocvičně. Posilujeme, trénujeme
kondičku, zpevňujeme svaly. Vítáme ženy i muže! Během léta jsme zakoupili malé balanční
míče a stepy / stepy jsou 15cm vysoké bedničky/, cvičíme také s činkami a gumičkami.
V říjnu cvičíme kromě pondělka také každý čtvrtek od 18,30hod, a to s velkými fit balančními
míči. Ty si ale musí cvičenky a cvičenci přinést vlastní.
Všechny do tělocvičny zve cvičitelka,
Eva Appeltová
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Společenská kronika
V měsíci září oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
3.10. Milada Janečková, Herálec 281, 82 let
12.10. Bohumila Polanská, Herálec 241, 70 let
16.10. Hedvika Gregorová, Herálec 362, 80 let
18.10. Antonín Polanský, Herálec 200, 86 let
18.10. Daňková Libuše, Český Herálec 404, 55 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Inzerce
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Na OÚ Herálec jsou v prodeji reklamní předměty:
Herálec 2016 - 400 Kč

Svíčka 70 Kč

Látková taška 60 Kč

Herálec – Legie a vznik
Československa - 100 Kč

Klíčenka 50 Kč

Hrnek 110 Kč

Herálečtí výtvarníci, umělci
z Vysočiny - 460 Kč

Svíčka 70 Kč

Hrnek 80 Kč

Svíčky jsou v různých barevných provedeních, s motivy kostel a most.
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