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Dobrý den Vážení spoluobčané,
je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Před malou chvilkou jsme si užívali dovolených a teď už pomalu
hledíme vstříc Vánocům a konci roku. Věřím, že po Novákových a Novotného časech přijde ještě
dost pěkných podzimních dnů.
Na katastrálním území Český Herálec bylo dokončeno zpřesnění územního operátu zapsáním nové
mapy intravilánu obce do Katastru nemovitostí. O celém průběhu mapování jsem vás průběžně
informoval. Nyní mají všichni majitelé pozemků a budov svůj majetek přesně zaměřený a
zmapovaný dle skutečnosti. Velikým bonusem je to i pro naši obec. V minulosti jsme při
zamýšlených přípravách na podání různých žádostí o dotaci naráželi na nesoulad v mapových
podkladech. Když obec žádá o finanční podporu např. na opravu komunikací, tak musí být zároveň
vlastníkem dotčených pozemků, což tak všude nebylo. Pozemky pod komunikacemi, ale i jinde byly
roztříštěné a v mnoha případech do nich zasahovaly pozemky soukromé. Zapsáním nové mapy ale
starosti pro vedení obce nekončí. V mnoha případech budeme vykupovat, nebo naopak prodávat,
především dlouhodobě užívané a zaplocené pozemky soukromých vlastníků tak, jak to
bylo v průběhu zpracování se všemi zúčastněnými stranami domluveno. Právě pro tyto nákupy a
prodeje je nově zpracované mapování důležitým podkladem, ze kterého budeme při narovnání mezi
obcí a některými z vás vycházet. Doufám, že se všechny výkupy a prodeje podaří uskutečnit a
budeme moci udělat tečku za kompletním vlastnickým narovnáním pozemků v zastavěné části
katastru Český Herálec. Na Moravském Herálci a na Kocandě je zpřesnění územního operátu
v běhu. Na základě místních šetření jsou pracovnicemi katastrálního úřadu vyhotoveny podklady
pro zaměření, které proběhne v průběhu příštího roku.
Koncem září se rozběhla rekonstrukce regulace řeky Svratky a její zmeandrování do původního
koryta pod obcí. Protože se množí dotazy proč? a jak?, jak dlouho? a kdo to zaplatí?, pokusím se o
vysvětlení. Celou akci rozběhlo moje dlouhodobé poukazování na špatný, nevyhovující a
nebezpečný stav původní kamenné regulace, na základě kterého se Povodí Moravy rozhodlo
vypracovat na obnovu regulace projektovou dokumentaci a zařadit ji do plánu oprav. Tento původní
záměr Povodí Moravy rozšířilo i o zmeandrování spodní části toku. Tím jsem zodpověděl proč?
Jak?, na to je složitější odpovědět. Někde jednoduše, někde to půjde složitěji, o čemž už jsem se
měl možnost přesvědčit. Veškerá doposud známá opomenutí a nejasnosti v projektové dokumentaci
už se podařilo napravit. Mnohá úskalí především vás, kterých se oprava regulace bezprostředně
týká, vyjdou najevo až při samotné realizaci. Proto vás žádám o trpělivost. Já jako zástupce obce
budu styčnou osobou mezi vámi, realizační firmou a zadavatelem. Proto se na mě neváhejte obrátit,
vše potřebné vyřešíme. Stavební činnost uvnitř obce je plánována do listopadu 2023. Zadavatelem
a zároveň investorem je Povodí Moravy.
Pracovníci obce vybudovali novou plochu pro čekárnu autobusu v Chaloupkách, kde byla
instalovaná nová zastávka. Dále připravují vše na zimu. Věnují se úklidu listí, zazimování
vysázených stromů a ostatní zeleně, přípravě posypu a techniky na zimní údržbu atd. Kromě toho
neustále dva pracují v obecních lesích. Dotěžují zbytky kůrovcového dříví, likvidují klest, staré
oplocenky, opravují stávající oplocenky apod.
Za obecním úřadem byla dokončena oprava dešťové kanalizace s oddělením splašků z několika
budov, které do ní byly zaústěny. Zároveň se snažíme myslet dopředu a zřídili jsme na opravovaném
vedení odbočky pro možnost napojení plánované přístavby hasičské zbrojnice, svodů dešťové
kanalizace z uvažovaných nových garážových stání, i přepad ze zařízení pro vsak dešťových vod,
vyprojektovaných v rámci oprav povrchů v prostoru za obecním úřadem. Do konce roku je v plánu
kromě jiného výměna starého železného potrubí vodovodní přípojky do budovy obecního úřadu,
včetně jejího osazení vodoměrem a napojení této budovy na splaškovou kanalizaci.
Práce mají všichni zaměstnanci s přicházející zimou až nad hlavu.
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Od 17. října se přestěhoval výčep z letní scény kulturního domu zpět do Špačkova. Děkuji tímto
hasičům a zejména paní Janě Gregorové, že se o naši žízeň celé léto starali. Budu rád, když se o nás
budou starat i nadále. Kdo ví?, třeba je to poslední zima v „provizoriu“. Na Špačkovo i na bývalou
Jarečkovu hospodu jsme podali žádost o dotaci na jejich opravy a teď netrpělivě čekáme na
vyhlášení výsledků žádostí. Tak uvidíme.
Veliké poděkování patří členům heráleckého SkiTeamu za zorganizování 39. ročníku Lesního běhu.
V příjemném nedělním odpoledni jsme byli svědky pěkných sportovních výkonů. Také účast byla
hojná a organizace ukázková. Díky všem.
V sobotu 12. listopadu po obědě přivítáme 15 nových Heráleckých občánků. Je to radost!!! A od
17:00 hodin přivítáme v kulturním domě hlinecké ochotníky, kteří nám zahrají komediální kus
Bezkontaktní ženy. Všechny vás srdečně zveme.
Hezký listopad a dobrou posvícenskou husu
Přeje váš starosta

Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Herálec,
konaného 16.10.2022 v 18:00 hodin
v Kulturním domě Herálec
Usnesení: 1/1
Zastupitelstvo obce Herálec určuje ověřovateli zápisu Matěje Trávníčka a Hanu Štollovou,
zapisovatelkou Bc. Marketu Pospíšilovou
Výsledek hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.1/1 bylo schváleno.
Usnesení: 1/2
Zastupitelstvo obce Herálec schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
3) Volba starosty a místostarostů
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarostů
d) volba starosty
e) volba místostarostů
f) volba členů rady
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
6) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/2bylo schváleno.
Usnesení: 1/3a)
Zastupitelstvo obce Herálec schvaluje zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.1/3 a) bylo schváleno.
Usnesení: 1/3 b)
Zastupitelstvo obce Herálec v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení 1/3 b) bylo schváleno.
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Usnesení: 1/3 c)
Zastupitelstvo obce Herálec schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarostů postupem
uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/3 c) bylo schváleno.
Usnesení: 1/3 d)
Zastupitelstvo obce Herálec volí starostou: pana Zdeňka Gregora.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 7
Zrželi se: 0
Usnesení č.1/3 d) bylo schváleno.
Usnesení:1/3 e-1)
Zastupitelstvo obce Herálec volí 1. místostarostu: Matěje Trávníčka
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 3
Zdrželi se: 3
Usnesení č. 1/3 e-1) bylo schváleno.
Usnesení:1/3 e-2)
Zastupitelstvo obce Herálec volí 2. místostarostu: Ing. Lukáše Teplého
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Usnesení č. 1/3 e-2) bylo schváleno.
Usnesení:1/3 f)
Zastupitelstvo obce Herálec volí členy rady obce :
Starosta: Zdeněk Gregor
1. místostarosta: Matěj Trávníček
2. místostarosta: Ing. Lukáš Teplý
Člen rady: Ing. Ilona Vráblová
Člen rady: Hana Štollová
Výsledek hlasování: Pro:15
Proti:0
Zdrželi se:0
Usnesení č. 1/3 e) bylo schváleno.
Usnesení: 1/4a)
Zastupitelstvo obce Herálec zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se:0
Usnesení č. 1/4a) bylo schváleno.
Usnesení : 1/4b)
Zastupitelstvo obce Herálec volí předsedou finančního výboru Miroslava Dítě.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 2
Zdrželi se: 5
Usnesení č. 1/4b) bylo schváleno.
Usnesení : 1/4c)
Zastupitelstvo obce Herálec volí předsedou kontrolního výboru Ing. Karla Štolla.
Výsledek hlasování: Pro:13
Proti: 0
Zdrželi se:2
Usnesení č. 1/4c) bylo schváleno.

Další jednání Zastupitelstva obce Herálec
bude ve středu 9. 11. 2022
v 17:00 hodin v zasedací místnosti České školy.
Všichni jste zváni.
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Svoz odpadu
Bio odpad – naposledy 3.11.2022
Od listopadu komunální odpad – svoz každý čtvrtek.
Motokrosové charitativní závody
V Herálci (okr. Žďár nad Sázavou) se jako každoročně i letos konaly charitativní motokrosové
závody, které byly uskutečněny 24. 9. 2022 za krásného slunečného počasí. Povrch trati jsme museli
díky předcházejícím dešťům ještě pár dní před závody upravovat, ale následně nic nebránilo startu
90 jezdců. V den závodů nás a jezdce přišlo podpořit mnoho návštěvníků, kterým tímto velmi
děkujeme, jejich přítomnost navodila výbornou atmosféru. Díky veškerým sponzorům a
návštěvníkům této akce jsme mohli letos obdarovat krásnými 60 000 Kč Martínka Nováka
z Bystřice nad Pernštejnem. Peníze rodina využije na rehabilitace a práci osobní asistentky. Naše
velké díky také patří všem sponzorům, praporkářům, zapisovatelům a klukům ze Svratouchu, kteří
nám pomohli s přípravou a uskutečněním této vydařené akce. Dále děkujeme SDH Herálec, za
pomoc se zdravotní péčí či úpravou trati a také bychom chtěli poděkovat stánku s občerstvením v
čele s Tomášem Gregorem za skvěle odvedenou práci. Doufáme, že všichni zúčastnění měli super
zážitek a příští rok se opět uvidíme.
Výsledky závodu:
50 :
1. Jaroslav Herna 177
2. Filip Oberreiter 850
65 :
1. Denis Čihák 10
2. Jakub Duben 6
3. Tobiáš Teml 28
85:
1. Krejza Daniel 179
2. Peňáz Miloslav 244
3. Rudolf Daniel 3
Ženy:
1. Daniela Jozlová 122
2. Nela Horská 2
3. Barbora Bencová 179
125 2t:
1. Martin Chmelík 64
2. Ladislav Lorenc 202
3. Miroslav Kyncl 208
MX2:
1. Radek Červený 17
2. David Jozl 81
3. Novotný Miroslav 199
MX1:
1. Michal Vaško 16
2. Jiří Neudert 61
3. Špaček Tomáš 807
VET 40+:
1. Ivo Kostelecký 13
2. Jaroslav Pejchal 234
3. Lukáš Havlíček 19

VET 50+:
1.
2.
3.

Bohuslav Dostál 92
Pavel Grmela 31
Jaroslav Hemr 177

Za Motorsport Herálec Jan Kunc ml.
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Zprávy ze školy
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ A MŠ HERÁLEC

Atletický víceboj Svratka
Vybraní žáci druhého stupně se zúčastnili tradičního atletického víceboje ve Svratce, který se konal
na konci září. Soutěžilo se v disciplínách běh na 60 m, hod míčkem, skok daleký a běh na 1500 m.
Nutno dodat, že se našim žákům vedlo tak, jak asi ještě nikdy a celkem získali v konkurenci škol ze
Svratky, Krouny, Kameniček, Sněžného a Jimramova 20 medailí!
6. třída
Běh 60 m – Bureš Matyáš (3.)
Běh 1500 m -Juda Vojtěch (1.), Bureš Matyáš (2.)
Hod míčkem – Dospěl Nikolas (2.), Bureš Matyáš (3.)
7. třída
Běh 60 m – Skryjová Nela (2.), Sláma Sebastian (3.)
Běh 1500 m – Suchý Adam (2.), Skryjová Nela (3.)
Hod míčkem – Eliška Řeháková (1.), Skryjová Nela (3.)
8. třída
Běh 60 m – Ptáček Jakub (1.), Mareš Filip (3.)
Běh 1500 m – Ptáček Jakub (1.), Mareš Filip (2.)
Hod míčkem – Filip Mareš (3.)
9. třída
Běh 60 m – Slámová Barbora (3.),
Běh 1500 m – Slámová Barbora (1.), Chmelík Tadeáš (1.)
Skok daleký – Slámová Barbora (3.)

Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a těšíme se na další reprezentaci naší školy.
Mgr. Vojtěch Uchytil
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Exkurze do Kutné Hory „Za stříbrným grošem“
Ve středu 21.9. jsme vyrazili s žáky 8. a 9. ročníku na exkurzi do Kutné Hory, která díky těžbě
stříbra byla ve středověku jedním z nejvýznamnějších českých královských měst a dnes je zapsaná
na seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Prohlídku jsme začali v Chrámu sv. Barbory,
nádherné gotické katedrále. Odtud jsme sešli Barborskou ulicí kolem kaple Božího těla dolů
směrem k Hrádku kolem bývalé Jezuitské koleje, dnešní Galerie Středočeského kraje. Zastavili
jsme se u kostela svatého Jakuba Staršího, další významné gotické památky. Procházka byla
příjemná, doplněná výkladem paní průvodkyně. Naší poslední zastávkou byl Vlašský dvůr, někdy
nazývaný Kutnohorská mincovna, kde kromě prohlídky o historii českého mincovnictví žáci viděli
na vlastní oči práci pregéře a získali na památku čerstvě vyražený pražský groš. Výlet jsme si užili
a vrátili jsme se obohaceni o nové poznatky a zážitky.
Mgr. Petra Slámová

Fotbalový turnaj 10 + 1 Žďár nad Sázavou
Vybraní žáci 2. stupně se v říjnu zúčastnili 1. ročníku Fotbalového turnaje žáků ve velké kopané.
Turnaj to byl velmi povedený a o napínavé momenty nebyla nouze. Náš tým si přispal 1 výhru (4:1
porazil Bory), 2 remízy (2:2 se Svratkou a 0:0 s Velkou Bíteší) a jednu smolnou prohru
(s Jimramovem 2:3). V konečném součtu jsme skončili na 3. místě a do krajského kola těsně
nepostoupili. Všem žákům patří velký dík za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Vojtěch Uchytil
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Psaní hravě
Tento školní rok naši žáci nově využívají v informatice program Psaní
hravě. Tento program učí žáky hravou formou psát všemi prsty. Díky
možnosti pořádat mezi sebou soutěže je program velmi zábavný, pro
žáky velmi motivující a jeho cílem je zvýšit digitální dovednosti žáků.
Velké díky patří NADACI ČEZ, která celý projekt podpořila a částku
11 407 Kč zaplatila v plné výši.
Mgr. Vojtěch Uchytil

Exkurze Cecho Polnička
Ve čtvrtek 20. 10. dostali žáci 9. ročníku příležitost prohlédnout si firmu CECHO – BOHUMIL
CEMPÍREK s.r.o. v Polničce. Firma se žákům otevřela doslova „od půdy až po sklep“. Vedle
představení firemního výrobního programu formou prezentace si děti prohlédly na vlastní oči
obchodní i technické oddělení, výrobu forem a vlastní výrobu konečných produktů. Všude se jim
věnovali příslušní pracovníci firmy, kteří jim vždy ochotně a srozumitelně vysvětlili činnost
jednotlivých oddělení a zodpověděli dotazy. Exkurze byla bezchybně zorganizovaná a nabitá
praktickými ukázkami. ZŠ a MŠ Herálec touto cestou ještě jednou děkuje firmě CECHO –
BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. za vstřícnost a ochotu, se kterou se naší mladé generaci věnovala.
Mnozí žáci zde poprvé nahlédli do skutečného pracovního procesu a doufáme, že jim toto
seznámení s praxí bude nápomocno v jejich nelehkém rozhodování o svém vlastním povolání.

Mgr. Olga Kodysová
Všechny aktuální informace jsou pravidelně uveřejňovány na našich webových stránkách školy www.zsheralec.cz,
nebo ve školním systému Edookit.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

ZÁŘÍ ve školce jsme prožili v duchu adaptace na nové prostředí a podzimu na naší zahrádce. Hlavně
v zelené třídě si nové děti musely zvykat na nové autority a režim dne.
Letos jsme do školky zanesli novinky v podobě osobního portfolia, do kterého budeme dětem
během celého působení ve školce zaznamenávat významné úspěchy, zdokonalování dovedností
apod..
V ŘÍJNU jsme se zaměřili na podzim a život v lese- stromy, houby a zvířátka.
Už tradičně k nám jezdí Divadýlko Víly Srdíčkové- v září s pohádkou Budulínek Mandelinka a
v říjnu s pohádkou Děda Listnáč a Skřítek Vítek.
Podzim si děti z modré třídy zpestřily návštěvou v nedalekém Mrákotíně- Oflenda Koulier. Ani my
jsme netušili, že „za kopcem“ najdete takové kouzelné místo! Koulier je firma zaměřující se na ruční
výrobu nejen vánočním ozdob. Děti se byly prvně podívat v jejich kamenném obchodě na nádherné
ozdoby, poté si samy v dílně mohly jednu kouličku nazdobit a také si mohly projít celou dílnu a
podívat se na celý proces tvoření vánoční ozdoby. Děti i my jsme byli z této návštěvy velmi nadšení,
a protože tento program s prohlídkou funguje i pro veřejnost, vřele všem doporučujeme osobní
návštěvu!
V LISTOPADU se už těšíme na divadýlko Čert a Anděl, vánoční focení pro zájemce a hudební
program s panem Hladíkem a jeho netradičními hudebními nástroji.
Marie Černá
učitelka

MŠ
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Zahrádkáři Herálec
V Herálci 1.10.2022 se uskutečnila akce pro děti s názvem „Dýňohrátky“. Byl to den plný soutěží s
pohádkovými bytostmi, např. u Červené Karkulky měly děti provézt bludištěm kuličku, u Rumcajse
s Mankou házely míčem do terče, u Perníkové chaloupky měly poznat postavičky z večerníčků a
mnoho dalšího. U posledního stanoviště na děti čekalo tak oblíbené dopravní hřiště. Za splnění
všech soutěží dostaly děti cukrovou vatu a pár dalších odměn. Jejich lístky byly slosovatelné o
krtkův dort, který jim předal samotný krtek. Akce měla opět velký úspěch a viděli jsme mnoho
veselých tvářiček u našich nejmenších. Tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům, kteří naší
akci podpořili. Děkujeme také dětem, které se zúčastnily „Dýňohratek“ a v neposlední řadě
děkujeme dospělým, bez kterých by pohádkové postavičky nebyly.
Děkujeme zahrádkáři Herálec
Touto cestou bychom Vás rádi pozvali do Špačkova domu na vánoční výstavu a to 20.11. a 27.11.
na rozsvícení vánočního stromu.
Zahrádkáři Herálec

Podzimní knižní veletrh
Dne 14. a 15. října 2022 se v Havlíčkově Brodě v Kulturním domě Ostrov konal 32. Podzimní
knižní veletrh, na kterém byla prezentována i naše nová kniha "Herálečtí výtvarníci, umělci z
Vysočiny".
Veletrhu se zúčastnilo 135 nakladatelů a navštívilo jej cca 14 000 návštěvníků. Jednou z
doprovodných akcí veletrhu byla opět soutěž „O nejkrásnější knihy“, do které byla přihlášena i naše
publikace. Vítězství nám sice uniklo, přesto se ale můžeme radovat z krásného 3. místa! Naše kniha
získala sympatie nejenom odborné poroty, ale také návštěvníků veletrhu, kteří ji hodnotili jako
velmi zdařilou, neobvyklou a opravdu zajímavou.
Ráda bych tímto poděkovala
všem, kteří nás v soutěži podpořili a
pro
naši
knihu
hlasovali.
Poděkování patří také autorce knihy
paní PhDr. Ludmile Tučkové a paní
Lence Koskové, které neváhaly
svůj volný čas věnovat prezentaci
naší obce a na stánku mně aktivně
pomáhaly.
Hana Štollová

Sport
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HERÁLEC – VELKÁ BÍTEŠ B 3:1 (Bříza, Štěrba, Holeš)
Za prosvítajících slunečních paprsků jsme vstoupili do zápasu velice dobře a v úvodní
desetiminutovce zavřeli hosty před vlastní branku. Výsledkem však byla pouze hlavička Skály těsně
vedle po rohovém kopu Břízy. V hledišti to zahučelo po faulu na Otavu na rohu vápna, k přímému
kopu se postavil Uchytil a jeho střílený centr nazdvihl jeden z bránících hráčů za bezmocného Fialu,
za kterým zvonilo břevno. Dobře jsme kombinovali v okolí šestnáctky, problém nastal při finální
fázi, krkolomně nůžkami to tak zkoušel Holeš, který i když branku netrefil, sklidil potlesk za
odvahu. Když dobře napadal rozehrávku Otava, trefil Fiala právě clonícího útočníka, za odraženým
míčem spěchal Holeš, v rozhodující fázi mu však podklouzla noha a střela byla příliš slabá, Fiala
stihl svoje zaváhání odčinit. Poté se hra začala vyrovnávat, mladíci Bíteše selhávali na přesnosti a
Žejdlíka tak neohrozili. Otevřít skóre mohl po přihrávce Břízy a odstavení si Shlabana Otava,
postupoval z boku sám na Fialu a zvolil kličku, nejen ty bolavé zuby z Koutů si vylámal na
gólmanovi, který mu ji vystihl. Měl i druhý pokus, dorážka byla zblokována a do zakončení se dostal
Štěrba, skákavý míč těžkým kopem poslal do ochranné sítě. Bíteš poprvé opravdu výrazněji
zahrozila po špatném zpracování Skály a odkopu stopera, za ním se vydal Pokorný, vyhnul se
ofsajdu a rázem byl sám před Žejdlíkem, křižován Černým střelou z úhlu rozvlnil pouze boční síť.
Dále se hrálo spíše ve středu hřiště, málo jsme otáčeli hru a snažili se kombinovat na přehuštěném
prostoru, což ale příliš úspěchů nesklidilo. V obranné fázi jsme si mnohdy počínali ležérně, byli
jsme daleko od protihráčů a nechávali jim prostor, ze kterého však nic nevytěžili. Deset minut před
koncem poločasu začala zajímavá pasáž, kdo se rozhodl vyhnout poločasové frontě na pivo a zajít
ke stánku dříve, přišel o mnoho. Po autovém vhazování jsme poslali do vápna centr, který propadl
až na Hamáka, ten se neukvapil a místo střely vrátil proti noze Břízovi, zkušený obránce vyslal
směrem k bráně parádní raketu a vymetl Fialovi šibenici, 35.minuta 1:0! Vstřelená branka měla
přinést klid a povzbuzení na naše kopačky, to by ale vedení nesmělo trvat pouhé tři minuty. Po faulu
Uchytila se rozehrávalo od lajny, střílený míč propadl celým vápnem a odrazil se od tyčky přímo
ke Švandovi, který již neměl problém uklidit balon do sítě za bezmocného Žejdlíka, 38.minuta 1:1!
O další tři minuty jsme zase vedli. Pohlednou akci načal prodlouženým autem Otava, Holeš si
pohodlně obhodil stopera a od pomezní čáry posílal přihrávku přes celou šíři na Štěrbu. Rychlík
zřejmě našel zálibu v plážovém fotbale, po přebrání přihrávky si balon, tak jako poněkolikáté
v nedělním odpoledni, nadhodil a halfvolejem o kluzký trávník propálil Fialu, 41. minuta 2:1! Do
konce poločasu jsme si vedení dokázali pohlídat a Bíteš nepustili ani do náznaku šance, do kabin
jsme tak mohli jít spokojenější. Odskočit o dva góly jsme mohli téměř ihned po rozehrání druhé
pětačtyřicetiminutovky. V osobním souboji zvítězil Otava a roztáhl hru na Kováře, na jeho centr si
naběhl Hamák, v dobré pozici ranou z první branku netrefil. Po dobrém napadání získal Hamák
balon pro Skálu, ten přešel přes obránce a našel Boháče, který se po pár minutách na hřišti dostal
do slibné příležitosti, z úhlu zkusil prostřelit Fialu, to se mu nepovedlo, k dorážce se na penaltě
dostal Kovář, ve vyložené šanci pozdravil caparty na dětském hřišti za ochrannou sítí. Drželi jsme
míč a snažili se kombinovat, před Fialu létaly centry, tak jako po nabídce Boháče, kterou na poslední
chvíli před Holešem odehrál na roh stoper hostí. Po něm se k hlavičce dostal Černý, i on však
v zakončení selhal. Bíteš se připomněla Loupovou střelou ze střední vzdálenosti, Žejdlík ji v klidu
lapil. Protáhnout Fialu se po chybě v rozehrávce podařilo Boháčovi, za hranicí šestnáctky mířil ke
vzdálenější tyči, bohužel pro nás gólman na technický pokus dosáhl. Do snahy o zvýšení vedení se
ihned zapojil i střídající Novák, když dostoupil protihráče společně s Holešem, přihrával útočník
Boháčovi, ten pro něj nezvykle prudkou střelou chtěl prostřelit Fialu, jesle nedotáhl do konce,
brankář Bíteše patou štiplavý projektil vytáhl na roh. Pokusy o protiútoky hráčů ve žlutém
s přehledem likvidovali Černý s Veselským, kteří sehráli výbornou partii a dopřáli Žejdlíkovi
poměrně klidný druhý poločas. Když už šli hosté do přečíslení a Loup mohl potrestat naší nepřesnost
v kombinaci, zabral směrem vzad Novák a výtečně zabrzdil slibně se rozvíjející útočnou akci čistým
skluzem. Zásobovat spoluhráče centry se snažily oba kraje sestavy, prosadit jsme se ale nedokázali,
navíc si dobře počínal Fiala. Až když po kombinaci u lajny centroval Štěrba a stoper se smekl, měl
dobrou příležitost Boháč, hlavou však ani on netrefil prostor mezi třemi tyčemi. Když už se zdálo,
že zápas dovedeme do vítězného konce o jednu branku, podařilo se nám přece jen rozvlnit síť
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potřetí. Valsa si až příliš okatě chtěl vymodlit faul za půlící čárou, balon mu sebral Štěrba a táhl
brejk, přihrával Boháčovi a jeho přesný pas vyšel ideálně do kroku Holešovi, který dal razítko na
další domácí vítězství, 90. minuta 3:1!
ŽĎÁR B – HERÁLEC 0:4 (Kovář, Skála, Kadlec, Otava)
První říjnový den jsme vstoupili do zápasu zajímavou příležitostí. Dostatek prostoru dostal na středu
hřiště Kovář a po zisku odraženého balonu vysunul Otavu, ten si připravil zaseknutím pozici ke
střele a placírkou zkusil překvapit Šenkýře, slabý pokus brankář vyrazil. Žďár se stěhoval před
Žejdlíka při standardních situacích, kdy jsme se dopustili několika zbytečných faulů, centrované
balony však nepřinesly zajímavější zakončení. Po napadání rozehrávky Holešem lízl odrazku Kovář
ke Skálovi, ten roztáhl hru zpět na rozběhnutého Holeše, jeho velice dobrá přihrávka přišla vniveč,
situaci jsme nepodpořili náběhem dostatečného počtu hráčů před branku, po nepřesném odkopu to
ještě zkusil z dálky Skála, střela byla sražena na roh. Poté jsme nechali hrát domácí, do hry se vůbec
nedostával střed hřiště, na těžkém terénu jsme často podklouzávali a byli o krok pozadu. Žďár si
často pomáhal křížnými nákopy od stoperů, když ten od Srnského podskočil Štěrba, centroval do
vápna Peňáz Z., Černý odehrál na roh. Po něm si balon našel právě Peňáz Z. a ve stoprocentní šanci
zakončoval osamocený na penaltě, Štěrba se vykoupil z předchozího zaváhání a na čáře odmítl
vedoucí branku. Nehrál se fotbal valné úrovně, pokračovali jsme v bezkrevném výkonu a kazili při
rozehrávkách. Tak jako Černý, který si ukousl až příliš velké sousto a na půli proti dvěma soupeřům
míč ztratil. Hra byla okamžitě přenesena na Slámu, jehož náběh nezachytil Otava, centrovaný míč
sice odhlavičkoval Kovář, ale pouze na hranici velkého vápna, kde ho skvěle trefil Přibyl, domácí
již zvedali ruce nad hlavu, ve vzduchu se ale náhle objevila oranžová závora, fantastickým zákrokem
nás podržel Žejdlík. To vše se událo zhruba v úvodní čtvrthodině, k hernímu vzestupu zavelel
osobitým způsobem Kovář, když důrazným zákrokem za cenu žluté karty připomněl, že jsme na
hřišti také. Zpřesnili jsme rozehrávku, do hry se dostal vedle Kováře i Skála a získali jsme převahu
ve středu pole, kde jsme dokázali soupeře přehrát. Po autovém vhazování sklepl Holeš na Štěrbu,
jeho padající centr si našel Boháč a hlavičku se snažil umístit na vzdálenější tyč, balon šel těsně
vedle. Zvýšená aktivita, kdy jsme získali jistotu v kombinaci a Žďár se dostával z vlastní půlky
pouze v případě nákopů, které sbírali Veselský s Černým, byla odměněna po půl hodině hry. Když
si narazil s Otavou Holeš, dostal se za záda obránců a postupoval až před Šenkýře, už to vypadalo,
že promeškal ideální čas na přihrávku, útočník však trpělivě počkal na náběh Kováře z druhé vlny,
který velice přesným zakončením, které proplulo mezi hráči v bílém přesně k tyči, poslal náš tým
do vedení, 30. minuta 0:1! Vedoucí branka nás ještě více nakopla. Od lajny u vlastní střídačky
přenesl hru Otava, Boháč dokázal zpracovat a viděl znovu Kováře, tomu tentokrát balon skočil a
zakončení šlo vysoko nad. Žďár recept na odpověď nenašel, obranná čtveřice mu kompaktním
výkonem nedávala sebemenší možnost ohrozit Žejdlíka. Výkonnostní růst obou střeďáků potvrdil
Skála o 10 minut později. Po faulu Slámy na Kováře poslal vysoký balon do velkého obdélníku
Holeš, do té doby velice jistý Šenkýř šel nesmyslně ven z brány s domněním, že se mu podaří míč
vyboxovat, Skála u něj byl však dříve a díky nejvyššímu výskoku usměrnil hlavičku do opuštěné
branky, 40. minuta 0:2! Opaření domácí si ještě mohli oddechnout po parádním uvolnění Holeše a
jeho chytré střele placírkou, která lehce lízla tyč z vnější strany. Do kabin jsme tak šli
s dvougólovým náskokem. Za deštivého úvodu druhé půle jsme se nechtěli nechat zatlačit
domácími, Žďár nezvykle kazil v přechodu do útoku, když už se rezerva dostala k balonu a mířila
do rozhozené obrany, přišla nepřesná přihrávka. Hvězdu minulého kola Frieba ze hřiště vymazal
výborně hrající Veselský, který si navíc počínal mnohokrát tak elegantně, že by klidně mohl
nastoupit ve fraku s motýlkem, ve kterém dorazil na předzápasový sraz. Žejdlík musel být ve střehu
až po propadnutí při autovém vhazování, průlet Štursovy střely do zámezí však mohl kontrolovat
s klidem. Definitivně rozhodnout jsme mohli po rohovém kopu Boháče, který našel úplně volného
Skálu, ten si dal záležet na zakončení a do hlavičky se položil, výtečným zákrokem se blýskl Šenkýř,
který stoprocentní šanci vytáhl na roh. Po jeho rozehrávce musel spěchat dozadu Štěrba, u míče byl
dříve než Frieb, který ho dohrál a po druhé žluté kartě se v 66.minutě poroučel do sprch. Po
obehrávání vápna vypustil tvrdou střelu Hamák, Šenkýř vyrazil před sebe, dobíhající Holeš
nadvakrát dorážel, ve druhém případě jsme byli blizoučko navýšení skóre, na brankové čáře však
stihl vykopnout jeden z obránců. Kadlec po nástupu na hřiště na poslední dvacetiminutovku stihl
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mnohé. Třeba prohrát hned první hlavičkový souboj, což napravoval po 20ti sekundách ve hře
žlutým faulem. Taktický záměr vystřídat kartou ohroženého Kováře a moci si dovolit ve středu větší
důraz tak Radim rozcupoval dříve, než jsme stačili položit tabuli signalizující střídání… V lepším
světle se zapsal do děje zápasu o 6 minut později. Za přetaženým pasem mířícím do autu svedl
běžecký souboj Otava překvapivě se Šenkýřem, který nevyhodnotil situaci příliš dobře, Otavovi se
podařilo balon získat a ihned přihrával pod sebe na Hamáka, chytře kopnutý lob mířil za bezmocné
obránce mezi tři tyče, tah na branku prokázal právě nabuzený Kadlec, který celou akci dohrál a pro
jistotu dopravil míč do sítě, 76.minuta 0:3! Za tohoto stavu ztrácel víru v bodový zisk i neúnavně
povzbuzující dětský kotlík domácích, zato početná skupinka našich příznivců si mnula ruce
spokojeností. Čtvrtá branka byla jen potvrzením toho, jak jsme zápas odjezdili. Už za rozhodnutého
stavu Holeš neváhal napadat Peňáze T. při rozehrávce a skluzem mu srazil přihrávku na aut. Po něm
byl důrazný Skála a posunul mezi obránce na Holeše, ten si připsal hattrick v asistencích, když
perfektně načasoval přihrávku na Otavu a ten se tváří v tvář Šenkýřovi nemýlil, 82.minuta 0:4!
Otava se sice příliš nedostával do kombinace při mezihře, byl však na začátku prvního a třetího
gólu, čtvrtý sám vstřelil, takže zažil povedený návrat na trávník, který tak dobře zná. Čestný úspěch
mohl Žďár zaznamenat po faulu Skály, Peňáz Z. rozehrával přímák z luxusní pozice, opět se
vyznamenal Žejdlík, který tak při dvou gólových střelách na bránu domácích vytáhl dva skvělé
zákroky. V samém závěru ještě zapracoval dobře Kučera, Černý vysunul Otavu a jeho centr sklepl
hlavou Hamák na Kadlece, povedenou ránu halfvolejem přizvedl nad břevno Šenkýř. I tak jsme ze
hřiště odcházeli s nečekaně vysokým vítězstvím.
HERÁLEC – HFK TŘEBÍČ 3:2 (Holeš, Boháč, Skála)
Za parádního počasí a na trávníku, který by nám mohli v Edenu závidět, v úvodu šance střídala
šanci.
V 6. minutě Kubica váhal s rozehrávkou a napadající Florián mu nákop zablokoval,
naštěstí míč putoval mimo branku. Odpověděli jsme rovněž velkou gólovou příležitostí, po centru
Uličného odhlavičkoval Černý na Otavu, křídelník vyslal šajtlí parádní pas na Holeše a ten rázem
postupoval z boku sám na brankáře, Benešovi se podařilo zmenšit úhel a střelu vyrazil na roh.
Očividně zmrzlému Florianovi, který dokonce nastoupil se zimní čelenkou, se zželelo Otavovi a
dostal ho do varu malou domů, která nemířila na Kubicu, ale přesně na útočníkovy kopačky, poprvé
se vyznamenal Kubica, který vyrazil ve stoprocentní příležitosti zakončení kapitána hostů na roh.
Hrálo se nahoru dolů a v obou vápnech bylo rušno. Po pěkném uvolnění Nováka mířil centr na
Holeše, v těžké pozici hlavičkoval vedle. Na druhé straně sebral odražený balon Uličný a přihrával
Konířovi, matador si udělal prostor na vápně a jedovatá střela před Kubicou zaplavala, brankář se
nenechal překvapit a míč za záda nepustil. Když si pokryl výkop Boháč, vysunul do volného
prostoru Holeše, ten zopakoval akci ze Žďáru a potáhl kulatý nesmysl, tentokrát si v druhé vlně
vybral Skálu, jistému gólu zabránil stoper v červeném, dorážet se snažil Uchytil, ale štiplavou
střelou pouze orazítkoval zadnici Nelsona. Od 20.minuty jsme měli více ze hry a hrálo se především
na polovině hostů, získali jsme jistotu v kombinaci a tlačili se do koncovky. Po faulu na Skálu jsme
se dočkali, sám faulovaný ideálně našel Černého, ten si však nepohlídal ofsajdovou linii a již
podruhé na podzim se z gólu radoval marně. Když jsme se dostali k balonu, ihned jsme mířili
směrem vpřed, získávali jsme rohy, standardní situace v okolí vápna, ale k nebezpečnějšímu
zakončení to nevedlo. Aktivita bez gólového vyústění mohla přijít vniveč po dlouhém autu Třebíče,
který propadl až na malé vápno, tam se na balon snažil dosáhnout Florian společně s Veselským,
kdo je pánem před brankou chtěl zároveň ukázat i Kubica a vložil se do této rozmíšky, nakonec byl
pískán útočný faul. Poté se hrálo především uprostřed, tempo zápasu bylo dobré, ale útočná snažení
obou celků končila před šestnáctkami. Až když se nepodařilo rozjet na půli útočnou akci Boháčovi
a špatně rozehrával, do rozhozené obrany mířila přihrávka na Rygla, i tentokrát nás podržel Kubica
a zakončení skvěle vyrazil. Poločasové vedení jsme nakonec ukořistili my, a to parádní fotbalovou
akcí. Rozehrávkou od stoperů jsme přes Hamáka dostali balon na Boháče, který sklepl do běhu
Kovářovi, ten posunul na Skálu, který viděl ulici na Uchytila, kapitán střelou z boku nechal
vyniknout brankáře, balon se však odrazil k Novákovi, který se neukvapil a přihrával pod sebe na
Skálu, jeho centr si našel Holeš a hlavou lízl přesně k tyči, 41. minuta 1:0! Samotný závěr pro oko
diváka pohledného prvního dějství jsme si pohlídali a do kabin šli s jednogólovým vedením. Z kraje
druhé pětačtyřicetiminutovky jsme mohli přinést uklidnění na naše kopačky, ale nestalo se tak.
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Boháč roztáhl hru na Nováka a ten vyčkal na náběh Uchytila, který pod sebe přihrával na Kováře,
jeho přesná střela se odrazila od tyčky a proskotačila z brankové čáry ven. Téměř ihned se po
obranném odkopu dostal do velké šance Florián, kterého jsme nechali osamoceného na kraji hřiště,
dokázal protáhnout krok a dostal se až do vápna, z úhlu trefil připraveného kustoda domácích
šinoucího si to na střídačku okolo Kubicovy branky. Minuty hrůzy pro nás nastaly v 54. minutě.
Černý nechal propadnout balon za svá záda, a protože nebyl informován o přítomnosti Rygla, střední
záložník hostů podnikl výpad směrem vpřed, důrazným způsobem se proháčkoval až k vápnu a tam
šikovně prostrčil na Renáta, proti jeho zakončení opět skvěle zasáhl Kubica, na dorážku Floriána
byl ale již krátký a stav byl srovnán, 1:1! Vysokou daň za fotbalovost jsme navíc zaplatili o 4 minuty
později a do opačné kasy, než by si přáli, přispěli v prvním poločase velmi dobře hrající stopeři.
Veselský přihrával na kraji vápna tísněn Florianem Černému, ten mu chtěl balon ještě vracet, ale to
útočník HFK čekal, vlétl do rozehrávky a poslal pas do vápna, tam na něj nedosáhl Uchytil a Maleta
neměl problém z bezprostřední blízkosti otočit skóre na 1:2! To s námi samozřejmě otřáslo a o chvíli
později mohlo být rozhodnuto. Rygl si poradil v obležení dvou hráčů a se štěstím si narazil o nohy
Kováře, nabral rychlost a dostal se až na hranici pokutového území, počkal na náběh Uličného, který
zasekl Uchytilovi a pálil po zemi, Kubica nás skvěle podržel. Ztratili jsme pohyb, schovávali jsme
se za hráče, nikdo si neřekl o přihrávku a čtvrt hodiny to s námi vypadalo opravdu bledě. Navíc,
když se kopalo od rohového praporku, našel Maleta spoluhráče na zadní tyči, který orazítkoval
břevno, dorážku do odkryté branky vytáhl ven dobře postavený Veselský. Impuls z lavičky poslal
trenér Skála v 70.minutě a řádně řízl do sestavy. Nováka vystřídal Kadlec a došlo k výměně hned
několika postů mužů ve žlutém. A ono nás to skutečně probralo. Třebíč se soustředila na defenzivu
a prostory byly ucpané, po rychlém ťukesu u vápna přistrčil Holeš Boháčovi, z první střílel nad.
Poté to Holeš zkusil sám a dravou individuální akcí se dostal z boku až před Beneše, toho ale
nepropálil. HFK si často pomáhal pouze odkopy na náhodu, i díky tomu jsme dokázali soupeře
zatlačit hluboko na jeho polovinu. Po rohovém kopu Boháče byl blízko srovnání stavu Kadlec,
bohužel i on ztroskotal na brankové konstrukci, tentokrát zvonila levá tyč. Někteří ještě ani nestihli
rozdýchat promarněnou šanci a přišlo vyrovnání. Po autovém vhazování prostrčil Skála na Boháče,
ten byl ve velkém úhlu a posílal ostrou pobídku před branku, ta nikým netečována zaplula za
překvapeného Beneše a v 80.minutě to bylo 2:2! Nechtěli jsme se spokojit s bodem stejně jako
zaplněné ochozy. Tlačili jsme se i dále do koncovky, po standardce měl ideální palebnou pozici
Boháč, rozhodl se pro těžký kop volejem, ten šel vysoko nad. S rychle ubíhajícím časem jsme řešili
situace ukvapeně a vypadalo to, že poprvé na podzim na domácí půdě nebudeme brát plný počet
bodů. Vyhledávanou atrakcí v naší obci je Devět skal, Třebíči stačilo pozdě zahlédnout jednu,
respektive jednoho Skálu a bodový zisk byl pro ně v trapu. Už běžel nastavený čas, když se ke
vhození autu postavil Veselský. Míč do hry neuvedl pro nás zrovna dobrým způsobem, protože trefil
přesně hlavu obránce, což se nakonec ukázalo jako výhra. Soupeř totiž odvrátil pouze ke Skálovi,
který napřáhl za vápnem ke střele a odpálil ohňostroj radosti, když na první pohled ne příliš
nebezpečný pokus před Benešem skočil a zaplul přesně k tyči, 90.minuta 3:2! Hosté ještě dostali
prostor k poslednímu útoku a po faulu na půli poslali vysoký balon do vápna, tam si pro něj šel
Kubica, který byl atakován a po rozehrávce po nedovoleném zákroku byl sudím Liškou zápas
ukončen, tři body tak zůstaly opět doma.
BUDIŠOV/NÁRAMEČ – HERÁLEC 1:0
Proti neoblíbenému soupeři jsme začali velice dobře a hýřili aktivitou. Po vyhraném souboji
Kadlecem posílal Boháč ihned vpřed Holeše, ten byl u míče dříve než vybíhající Bajer a útočník si
posunul balon podél něho, na zadní tyči našel dva dobíhající spoluhráče, hlavička vyšla na Štěrbu.
Drobný záložník potvrdil, že tohle není jeho nejsilnější disciplína a zakončení poslal do náruče
dobíhajícímu Bajerovi. Po autovém vhazování našel skulinku mezi obránci Holeš a Skála s Otavou
běželi v souboji 2 na 1 na Koldu, hrdina minulého víkendu přihrávku načasoval špatně a trefil nohy
stopera domácích. Následovaly tři velice dobře kopnuté rohové kopy, v závarech jsme se prosadit
nedokázali. Pokračovali jsme v tlaku a po pěkném uvolnění na půli předával Uchytil Skálovi, ten
skvělou přihrávkou našel rozběhnutého Hamáka, záložník nechal vyniknout vyběhnutého gólmana
a neporadil si ani s dorážkou, kterou poslal v pádu nad bránu. Svižnou kombinaci z vlastní poloviny
hřiště předvedli Boháč s Holešem, který se dostal přes obránce a do další tutovky vyslal Uchytila,
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ani ten Bajera nepropálil. Rvát vlasy nad neproměněnými šancemi jsme si mohli v 16.minutě. To se
po autu uvolnil domácí záložník a do cesty do šestnáctky mu vstoupil Kadlec, hráč v modrém si šel
pro faul a podařilo se mu vymodlit penaltu, kterou lze označit za přísnou, k faulu pravděpodobně
došlo ještě před lajnou značící pokutové území. K exekuci se postavil ostrostřelec Blatný a
s přehledem poslal Budišov do vedení 1:0! Inkasovaná branka nás dokonale vypnula, navíc jsme
museli střídat zraněného Boháče, kterého nahradil Novák. Najednou jsme nebyli schopni udržet
balon, rozehrávali na kopačky soupeři, kterému s vedením narostla křídla. Když se dokázal ze
sevření Uchytila se Štěrbou dostat Dufek, přihrával na penaltový puntík úplně volnému Horkému,
na poslední chvíli se mu vložil do střely Kadlec a balon zamířil mimo Kubicovu svatyni.
Desetiminutovku, kdy jsme se na hřišti motali jak vítr v bedně a vůbec nevěděli, která bije, uzavřel
rohový kop, na který si naskočil Kolda, hlavičku poslal vedle. Zapnout a vrátit se do hry se nám
podařilo po nákopu a dobré práci Nováka, který se šikovně dostal přes soupeře a přiťukl Holešovi
do výborné palebné pozice, ten zvolil razanci namísto přesnosti a branku vůbec netrefil. Když si při
kopu od rohového praporku narazil právě Holeš se Skálou, měl útočník dostatek času počkat na
náběh Černého na přední tyč, ani tato gólová šance nebyla proměněna a třepala se pouze síť vedle
pravé tyče. Budišov se příliš z vlastní půle nedostával, na hrotu udržel několik balónů Blatný,
podpora od spoluhráčů však nepřicházela a Kubica mohl být v klidu. Ve středu se vedlo Skálovi,
který vyhrával hlavičkové souboje, navíc se snažil vymýšlet i předfinální přihrávky, po prostrčení
posílal ostrý centr před Bajera Hamák, Pavlatovský při odkopu lízl nešikovně balon rukou, volali
jsme po penaltě, ta však nejspíš správně nařízena nebyla. Poté se hrálo především uprostřed hřiště,
do hry se čím dál tím víc vměšovali arbitři a kazili dojem z jinak zajímavého zápasu. Zmar
v koncovce jsme podtrhli krátce před přestávkou, když se k centru neprocpal Bajer, hlavičkoval
zpátky do ohně Uchytil, docpat balon do sítě se nám však ani tentokrát nepovedlo a do kabin jsme
šli s jednobrankovým mankem. Ve druhém dějství jsme chtěli pokračovat v dobrém výkonu a porvat
se alespoň o vyrovnání, kombinace se nám ale nevedla a Budišov těžil z našich chyb. Po faulu na
Blatného za půlící čárou poslal nákop do pokutového území Hibš, Uchytil nebezpečně lízl balon na
vlastní branku a pohotovým zákrokem se blýskl Kubica. Stejně jako o chvíli později, kdy jsme měli
kulatý nesmysl několikrát na vlastních kopačkách a nedokázali ho po rohovém kopu odklidit do
bezpečí, až se dostal k Dufkovi, u bližší tyče byl Kubica včas. Nelze hráčům upřít snahu se zápasem
něco udělat, ale jakoby si všichni o přestávce vyměnili kopačky a přestalo nám to lepit.
Otloukánkem nedělního odpoledne se stal Holeš, který schytal spoustu ran, šlapák na půlící čáře do
oblasti stehna bez možnosti hrát míč od Koldy měl sytě oranžovou barvu, obešlo se to se žlutým
kartonkem. Po špatné rozehrávce Břízy vymyslel tutovku Blatný pro Horkého, ten si neporadil proti
rychle vyběhnuvšímu Kubicovi a střílel mimo. Byli jsme zralí na ručník a po vyklizení středu pole
si naběhl na pas Sedláček, mezi penaltou a malým vápnem přesně našel úplně volného Šťávu,
forvard střelou z první k údivu většiny přihlížejících vysoko přestřelil. Věřili jsme, že by se karta
mohla otočit a zahozených šancí by tentokrát mohli litovat domácí, ale zkrátka nám to nešlo. Za
podpory skvělých fanoušků jsme získávali procenta v držení balonu, ale nebezpeční jsme pro Bajera
nebyli. Frustraci ještě více šponovali muži v černém, další tvrdý atak Holeše málem nebyl karetně
odměněn vůbec. Ze závěrečné dvacetiminutovky máme k dispozici pouze pocity několika aktérů, a
to díky dřívějšímu odjezdu týmu reportérů. Většina z nich se shodla na tom, že utkání jsme dohrávali
ve velké křeči. I tentokrát jsme tak z Budišova odjížděli s prázdnou.
Lucie Peňázová
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VÝSLEDKY STARŠÍ PŘÍPRAVKY:
Nová Ves – Herálec 25:1 (Trávníček)
Polnička – Herálec 2:5 (Trávníček 2x, Bodlák, Boháč, Svoboda)
Štěpánov – Herálec 10:1 (Trávníček)
Herálec – Štěpánov 5:5 (Trávníček, Boháč 3x, Staňková)
Herálec – Nová Ves 3:16 (Trávníček 3x)
Vír – Herálec 2:11 (Svoboda 4x, Vo Trong Lap, Neuman, Staňková 3x, Boháč, Teplý)
Herálec – Moravec/Bobrová 1:7 (Chyba)
Herálec – Jimramov 2:12 (Vo Trong Lap, Boháč)
Herálec – Radešínská Svratka 5:9 (Hrouzek, Svoboda 2x, Boháč 2x)
Dolní Rožínka – Herálec 8:5 (Boháč 3x, Čejková, Chyba)
Polnička – Herálec 2:3 (Svoboda, Dítě, Boháč)
VÝSLEDKY MLADŠÍCH ŽÁKŮ:
Bory – Herálec 1:5 (Bureš 2x, Opluštilová, Skryjová, Gregor)
Herálec – Vír/Štěpánov (Bureš 3x, Ptáček, Skryjová)
Herálec – Měřín 2:5 (Skryjová, Bureš)
Herálec – Bobrová/Moravec 6:1 (Skryjová, Bureš, Opluštilová, Řeháková, Ruprecht, Vomáčka)
Dolní Rožínka – Herálec 1:3 (Ptáček, Ruprecht, vlastní)

Rozpis tělocvična
Hodina

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:00-17:00

17:00-18:00

15:15 - 18:00 ZŠ HERÁLEC

Pondělí

Úterý

16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
Starší přípravka

Středa

16:00 - 17:00
Cvičení s dětmi

Čtvrtek

16:00 - 17:30
ZŠ HERÁLEC

17:00 - 18:30
žáci

16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
Starší přípravka

Pátek

Sobota

Hasiči
9:00 11:00

Neděle

PingPong
9:00-11:00

Florbal 16:00 - 18:00
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18:0019:00
18:00 19:30
Kondiční
cvičení
Muži A

Mladší

18:00 19:00
Kondiční
cvičení
Muži A

19:00-20:00

20:0021:00

19:30 - 21:00 Volejbal

Nohejbal I.
PingPong
18:30 20:00
19:00 20:30
Nohejbal

Florbal
20:00
21:00

Společenská kronika
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito naši
spoluobčané:
6.11. Zdenka Bártová, Herálec 272, 90 let
9.11. Jan Gregor, Herálec 362, 83 let
30.11. František Gregor, Český Herálec 398, 75 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

Inzerce
•

Nabízím vnitřní dveře jasan 80 pravé, plné s kováním. Cena dohodou. Tel: 737 834 474.
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