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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych popřála všem obyvatelům naší obce a místních částí, aby pro
ně rok 2018 byl přinejmenším stejně dobrý jako ten předchozí, aby se k sobě
navzájem dokázali chovat s respektem a porozuměním. Abychom celý rok
prožili v okruhu lidí nám blízkých a až budeme na konci roku opět bilancovat a
hodnotit rok uplynulý, tak aby vzpomínky příjemné převládaly nad těmi
negativními. Přeji jen to nejlepší, pevné zdraví a spokojenost.
Jana Zechová, starostka obce

Andělské tvoření

Vánoční vystoupení MŠ a ZŠ Velké Heraltice
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Otázky pro starostku
Začal nový rok 2018. Můžete nám sdělit, co nás v tomto roce čeká?
Ano, čeká nás toho poměrně hodně.
Chtěli bychom navázat na některé věci, které jsme připravovali již v minulém
roce. A jak jsem se zmiňovala v posledním vydání obecního zpravodaje ještě
před vánoci, loňský rok byl skutečně hektický a bohatý nejen na čerpání
získaných dotací, na stavební rekonstrukce, opravy a výsadby zeleně, ale i na
přípravu nových projektů a žádostí o dotace pro rok 2018.
Každoročně začátkem roku zastupitelé obce plánují rozpočet pro daný rok.
Na co se můžou občané tedy těšit?
Rozpočet pro rok 2018 budou zastupitelé obce teprve projednávat. Budou se
zabývat tím, co a jak se bude dělat a jaké peníze bude obec investovat v daném
roce. Předpokládám, že zastupitelé budou mít jasno v této věci koncem měsíce
února a na veřejném zasedání bude letošní rozpočet schválený tak, abychom
mohli začít ihned na jaře realizovat připravené projekty.
Budeme o tom občany informovat v následujícím zpravodaji.
Můžete nám sdělit, které projekty se třeba budou projednávat?
Určitě se zastupitelé budou zabývat zateplením fasády a výměny kotlů u
objektu mateřské školy ve Velkých Heralticích, kdy jsme na podzim loňského
roku získali dotaci. Dále čekáme na potvrzení získané dotace pro rozšíření
vodovodu a napojení dvou vrtů pod zámkem, vystrojení vrtů čerpadly a
výstavbu nové úpravny vody. V Sádku by mělo být do prázdnin vyřízeno
stavební povolení na víceúčelové hřiště s pergolou a sociálním zázemím a měla
by začít realizace výstavby, tzn. že budou muset být odstraněny staré budovy a
musí se upravit a připravit terén. V Malých Heralticích bychom chtěli
pokračovat na tvoření parku za kulturním domem současně s výsadbou zeleně.
V Táboře chceme pokračovat s opravou chodníků podél hlavní cesty.

Předpokládáme, že jste uvedla jen několik větších akcí.
Samozřejmě, že toto je jen malý výčet z těch větších akcí. Chtěli bychom
realizovat daleko více, ale jsme závislí hlavně na počasí. Chceme, aby byly i
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naše místní části pěkné, aby se zde občanům líbilo, proto spolupracujeme
s osadními výbory a hodně požadavků přichází právě od nich, za což jim
děkuji.
V letošním roce čekají na podzim obce a města komunální volby. Budete
kandidovat?
To je otázka nejen pro mě, ale i pro mou rodinu, a hlavně pro všechny naše
občany.
Rozhodla jsem se kandidovat do obecního zastupitelstva v roce 2006, protože
se mi nelíbil směr, kterým byla naše obec a místní části vedeny. Chtěla jsem
spolurozhodovat jako jeden ze zastupitelů o věcech, které se týkají občanů,
financování, rozhodování o existenci místních částí, o vyhlašování výběrových
řízení a dalších.
Byla jsem tak zvyklá podílet se v rozhodování v obdobných věcech z firmy,
kde jsem před nástupem do této funkce byla společníkem. Měla jsem zkušenost
s vedením zaměstnanců a také jsem byla zvyklá řešit problémy, které na firmě
vznikaly každodenně, a museli jsme je vyřešit okamžitě. Tyto zkušenosti pro
mě byly k nezaplacení.
Ale nikdy mě nenapadlo, že jednou budu zvolena v obci jako starostka.
Dnes je rok 2018, rok, kdy si občané na podzim opět zvolí své zastupitele.
Tři volební období, ve kterých starostuju, tedy 12 let, je dost dlouhá doba na to,
aby občané poznali, jestli ta cesta, kterou jsme si před těmi lety zvolili, a kterou
naše obec jde, je ta správná. Myslím si, že by se mělo po této cestě kráčet dál,
ale i s tím nasazením, které tady je dnes. Ať už s těmi zastupiteli, kteří mají
společně se mnou za ty roky „boty prošlapané“ nebo i s těmi, kteří budou mít
„boty nové.“
Jak jsem se již zmiňovala, práce starosty je náročná nejen na čas, ale i na
zdraví, musíte průběžně doplňovat energii, dobíjet „baterky“, musí vás to také
bavit a naplňovat, ne to brát jako zaměstnání a jako zdroj peněz. Pak to má
smysl!
Je to práce závazná od pondělí do neděle. A hlavně, u nás na obci neděláme
žádnou politiku, jak si někteří jedinci myslí. Je to vždy o lidech.
A abych odpověděla na otázku, jestli budu kandidovat v komunálních volbách
do zastupitelstva nebo nebudu kandidovat, tuto odpověď musím opravdu
zvážit, sejít se s rodinou, získat názor od přátel, známých, diskutovat o tom
s občany v obci a v místních částech, protože je to závazné rozhodnutí na další
4 roky.
Uvažuje se o přímé volbě starostů. Jaký je Váš názor?
Ano, já s návrhem souhlasím. Občané v obci nejlépe vědí, koho by chtěli jako
starostu.
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Tříkrálová sbírka 2018
Již po osmnácté se v lednu konala tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou
Opava. Ve Velkých Heralticích obcházely čtyři skupinky tří králů v doprovodu
Marie Pražákové, Adély Nowické, Márie Volné a Terezy Ondrové. V Sádku
sbírku zajišťovaly dvě skupinky tří králů v doprovodu Jany Blahutové a Marie
Rychtrové. V Malých Heralticích tři krále doprovázela Naděžda Šnajdrová,
v Táboře Barbora Rezbáriková a v Košeticích O. Petr Knapek. Ve Velkých
Heralticích se celkem vybralo 20.558,- Kč, v Malých Heralticích 4.819,- Kč,
v Sádku 6.569,- Kč, v Táboře 2.797,- Kč a v Košeticích 3.732,- Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 Charita plánuje využít na podporu nemocným
seniorům a pacientům v terminálním stádiu, o které pečuje ošetřovatelská a
hospicová služba, dále pomoct lidem, kteří se dostali do krizové situace nebo
hmotné nouze, osobám s mentálním nebo duševním postižením, které jsou
v péči sociálně terapeutické dílny Radost a také zaměstnat lidi, kteří nemohou
najít práci z důvodu různých handicapů.
Za obec děkujeme občanům a jejich peněžité dary pro tuto sbírku, ale i za to,
že mnozí otevřeli a mile koledníky přivítali. Je to pro ně hřejivá odměna.
Jana Zechová, starostka

Důležité upozornění - Poplatky za psa, vodné a stočné!!!
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2018 se nemění a je stanoven:
100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa,
starobní důchodci 60,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího
psa, se splatností do 30. 6. 2018.
VODNÉ A STOČNÉ
Cena pro rok 2017 u vodného je ve výši 33,- Kč/m3 a cena stočného ve výši
23,- Kč/m3 se splatnosti do 30. 6. 2018.
Předtištěné formuláře s platebními údaji budou k vyzvednutí na Obecním úřadě
ve Velkých Heralticích od 26. 2. 2018.
Poplatky je možné zaplatit
- na OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu, pokladní hodiny jsou 9:00 10:00 a 15:00 – 16:00,
- převodním příkazem na účet OÚ: 6220821/0100 KB nebo
- dle předtištěného formuláře na poště (složenkou).
Pro snadnější identifikaci plateb žádáme o uvedení variabilního symbolu dle
formuláře, případně o upřesnění ve zprávě pro příjemce.
info Obecní úřad
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Svoz komunálního odpadu
Upozorňujeme občany, kteří doposud neodevzdali registraci popelnice, že jim
bude do schránky vhozena tato registrace. V případě nedodání na obecní úřad,
jim pak nebude v příštím svozu vyvezena popelnice.
Dále technické služby vystaví poplatníkům složenku za provedené služby za 4
měsíce. Složenky budou doručeny na adresu poplatníka v měsíci květen.
Občané si mohou vybrat ze tří možností úhrady složenky:
1. Hotově – prostřednictvím České pošty,
2. Bezhotovostně – prostřednistvím České pošty – pouze platební kartou
ERA nebo ČSOB,
3. Bezhotovostně – převodem na uvedený bankovní účet.
info Obecní úřad

Vítání dětí duben 2018
Vzhledem k tomu, že v květnu nabude účinnosti nová směrnice EU o ochraně
osobních údajů, proběhne vítání občánků již v dubnu. Žádáme tímto rodiče
novorozenců, aby v případě, že mají zájem o účast na slavnostním obřadu
Vítání dětí, se nejpozději do 15. 3. 2018 přihlásili na Obecním úřadě ve
Velkých Heralticích. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.
info Obecní úřad

Počet občanů k 31. 12. 2017
K 31. 12. 2017 měly Velké Heraltice celkem 1610 obyvatel, z toho ve Velkých
Heralticích 992 obyvatel, v Sádku 286 obyvatel, v Malých Heralticích 177
obyvatel, v Košeticích 80 obyvatel a v Táboře 75 obyvatel.
info Obecní úřad

Farnost bude pokračovat v opravě fasády kostela
Na jaře letošního roku budou pokračovat práce na místním kostele ve Velkých
Heralticích. V další etapě by se mělo
postavit lešení na pravou stranu kostela, tzn.
bližší strana k faře, dále svázání a statické
zajištění
sakristie.
Bude
odstraněna
nesoudržná omítka, římsy a štukové prvky
budou očištěny a zpevněny. Finance by měly
být použity z Česko-Německého fondu,
Moravskoslezského kraje, Ministerstva
kultury, Farnosti V. Heraltice, Biskupství Ostravsko-Opavského.
Farnost Velké Heraltice tímto děkuje i všem těm, kteří přispívají pravidelně
každý měsíc na opravu kostela při mši sv. Finanční dar poskytla i Matice
Slezská (v zastoupení MUDr. Víta Skaličky) v hodnotě 39.701,- Kč, dále se
uskutečnil benefiční koncert v kostele ve Stěbořicích, který uspořádala farnost
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Stěbořice a výtěžek v hodnotě 25.255,- Kč byl předán farnosti Velké Heraltice
a poděkování patří i dárcům z naší obce, kteří kostel navštěvují nepravidelně.
Všem za finanční dary na opravu fasády kostela děkujeme!
info Obecní úřad

Hrobka Bellegarde dostane v nejbližší době nový kabát
Starostku obce, Janu Zechovou, oslovil dárce, který nechce být prozatím
jmenován, že by chtěl zafinancovat rekonstrukci hrobky Bellegarde.
V současné době se zpracovává na celou rekonstrukci rozpočet, který pak bude
předán dárci, a který osloví realizační firmu. Pokud dojde k opravě tohoto
objektu, bude tato významná dominanta patřit k těm nejhezčím v obci.
„Tato nabídka je pro obec velmi zajímavá a já opravdu tyto aktivity vítám,
samozřejmě je všechno odvislé od dalších jednáních s dárcem“, řekla starostka
obce Jana Zechová. O dalších krocích vás budeme včas informovat.
info Obecní úřad

Nový asfalt v Malých Heralticích
Starostka obce Velké Heraltice projednala se Správou silnic pro
Moravskoslezský kraj položení nového asfaltu na silnici III/4603 v úseku Malé
Heraltice směr Sosnová. Stavba bude realizována v průběhu roku 2018, přesný
termín bude upřesněn.
info Obecní úřad

Předvánoční dárek hasičům
Obec na jaře 2017 podala žádost o
dotaci na Ministerstvo zemědělství
z programu Údržby a obnovy
kulturních a venkovských prvků.
Finanční podpora ze získané dotace
byla udělena na výměnu tří
garážových vrat na hasičské zbrojnici
ve Velkých Heralticích, které byly
značně poškozené, ne plně funkční.
Nová vrata byla namontována v prosinci. Celková cena výměny vrat činila
292.220,- Kč, z toho dotace 166.138,- Kč.
info Obecní úřad

Sádečtí hasiči dokončili podkrovní prostory
Hasiči v Sádku v průběhu roku 2017 rekonstruovali podkrovní prostory, kde
nově vznikla místnost pro odpočinek a zázemí nejen pro dobrovolné hasiče, ale
i pro zásahovou jednotku. Veškeré práce si provedli sami hasiči, postavili
sádrokartonové příčky, zhotovili podlahy s OSB desek, zateplili půdní prostory
včetně stěn, provedli novou elektroinstalaci, palubky, zednické práce a další.
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V tom je také podpořili zastupitelé obce a odsouhlasili na celou rekonstrukci
finanční částku ve výši 237.000,- Kč.
Sádečtí hasiči tak budou mít konečně své zázemí v hasičské zbrojnici.
info Obecní úřad

Část fotbalového hřiště v majetku firmy Opavské lesní a.s.
Členové TJ Sokol Velké Heraltice v minulém roce při snaze získání dotace na
zavlažování, výstavbu laviček pro fanoušky, rekonstrukci hlavní budovy,
sociálního zázemí a kabin pro mládež a muže zjistili, že vlastníkem pozemků je
někdo jiný než TJ Sokol. Předsedovi klubu se podařilo některé pozemky již
v minulosti převést na spolek, další jsou v řešení. Mezi ty pozemky, které
nejsou v majetku TJ Sokol, patří i část fotbalového hřiště i pozemek pod
lavičkami pro fanoušky, za které musí spolek platit nemalý nájem společnosti
Opavská lesní a.s.
Paradoxem je, že bylo zjištěno, že při digitalizaci parcel ve Velkých
Heralticích se pracovník katastrálního úřadu spletl a část hřiště zapsal jako
lesní pozemky, které později připadly státu. Ten je pak později odprodal firmě
Opavská lesní a.s.
K tomu se vyjádřil Ing. Rostislav Štěpán, předseda TJ Sokol:
„Výbor TJ Sokol požádal Obec
Velké
Heraltice,
respektive
zastupitele obce, o spolupráci a
součinnost při řešení tohoto
problému. Byly navrženy dvě
možnosti, a to požádat soud o
prošetření pochybení pracovníka
katastrálního úřadu nebo směna
obecních
pozemků
s firmou
Opavská lesní a.s. s tím, že
pozemky budou později ve vlastnictví obce.“
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Na zastupitelstvu obce bylo rozhodnuto, že soudní proces může trvat
dlouhodobě, proto se obec dohodla se spolkem, že raději poskytne část lesních
pozemků ke směně za část fotbalového hřiště a část pod lavičkami, na kterých
sedí fanoušci. Vše zůstane v majetku Obce Velké Heraltice. Taková je i běžná
praxe na jiných obcích, kde se hraje fotbal.
Na základě dohody všech tří stran byly vypracovány tři znalecké posudky a na
zastupitelstvu dne 15. 12. 2017 zastupitelé rozhodli o uskutečnění směny.
info TJ Sokol a obecní úřad

Ocenění nejlepších policistů za rok 2017
V měsíci prosinci byli ocenění nejlepší
policisté Opavska za rok 2017. V obvodním
oddělení Velké Heraltice byl oceněn policista
David Kubánek, místní občan, který za svou
službu a činnost převzal ocenění v prostorách
Obecního domu v Opavě.
Ceremoniálu ocenění se zúčastnili nejen
osobnosti Moravskoslezského kraje, ale i také
starostka Jana Zechová a rodinní příslušníci
oceněného policisty.
info Obecní úřad

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
Advent v MŠ Velké Heraltice
Adventní čas jsme zahájili návštěvou vánoční výstavy v zámku, kde si děti
vyrobily malou dekoraci pro radost a také si prohlédly krásnou vánoční
výzdobu. A protože rádi poznáváme vše nové, tak jsme si zajeli do Slezské
tvorby Opava na exkurzi. Děti pozorovaly výrobu vánočních ozdob foukáním,
stříbření polotovarů, dekorativní zdobení a malování baněk. Samostatně si také
v tvořivých dílničkách vyzdobily svou vlastní baňku, kterou si mohou doma
pověsit na svůj vánoční stromeček.
A protože Vánoce jsou svátky pokoje a setkávání, tak se u nás ve školičce sešli
rodiče všech dětí na vánoční besídce. V pohodové atmosféře rodiče shlédli
připravený program, ozdobili si vánoční betlémy, a ještě si stihli popovídat u
dobrůtek a kafíčka. Cestou do betléma – to je název galerijní animace, kterou
děti navštívily v Domě umění v Opavě. Na této cestě se děti zábavnou a
naučnou formou seznámily s nejznámějšími lidovými svátky v době adventu a
tradicemi, které jsou s nimi spojeny.
A ani letos na nás nezapomněl Mikuláš s andílky a čerty. Přišli za hlasitého
rachotu a vhrnuli se do školičky, kde je již netrpělivě očekávaly všechny naše
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děti a paní učitelky v andělských a čertovských kostýmech. Děti se zprvu
ostýchaly, ukápla i nějaká ta slzička strachu, ale nakonec se děti osmělily, a
dokonce si i se všemi čerty zatancovaly. Za odměnu každý dostal balíček
dobrot s omalovánkou. Děkujeme paní Chovancové a Kavanové za dobrůtky,
které přinesly pro všechny děti naší školičky.

Starší děti MŠ před Vánocemi vystupovaly na tradičním setkání pro rodiče a o
den později pro seniory naší obce s pohádkou „Příběhy včelích medvídků“.
Představení se všem přítomným velice líbilo a děti byly odměněny
zaslouženým potleskem.
A protože advent je čas setkávání, tak se kamarádi 1. třídy ZŠ a kamarádi ze
Sádku za námi přišli podívat na divadelní představení „Popletená zimní
pohádka“, které se dětem moc líbilo a všichni společně si ho pěkně užili.
A potom již nastal den toužebně očekávaný všemi dětmi, den vánoční nadílky
v naší školičce. Děti si pěkně vyzdobily stromeček, zazpívaly koledy,
přednesly básničky, pouštěly lodičky po vodě, lily vosk do vody, procházely
pod jmelím, rozkrajovaly jablíčka, a nakonec si rozbalily krásné nové hračky,
se kterými si mohly hrát.
V průběhu těchto dnů chodily
naše děti koledovat do firem,
institucí i domácností naší obce.
Svým krátkým vystoupením
umožnily našim občanům na
chvíli se zastavit a připomenout
si kouzlo nadcházejících vánoc.
Samozřejmostí byly návštěvy
domácností našich bývalých
pracovnic, a to i s drobným
dárečkem na památku. Pomalu přichází konec roku 2017 a my přejeme všem
krásné pokojné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a hodně štěstí a
zdraví v roce příštím.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková
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Mateřská škola Sádek
Začátkem našeho malého vstupu bychom rádi poděkovali všem, kteří se přišli
společně s námi naladit na vánoční atmosféru v rámci „Vánočního odpoledne“.
Krásný ohlas mělo vystoupení, které děti secvičily. Všichni jsme si pochutnali
na cukroví, s jejíž přípravou děti pomáhaly. Také ostatní akce se nám vydařily
ke spokojeným úsměvům.
Jako Tři králové jsme byli přát obyvatelům Sádku štěstí, zdraví a pohodu do
roku 2018 a také to přejeme všem ostatním, které jsme osobně nezastihli. Děti
se podílely na přípravě k vinšování tvorbou korun a vyzpívaly si sladké
odměny.

Když nám konečně napadla trocha sněhu, vytáhli jsme lyže. Nácvik se
odehrával v herně a odvážlivci se postavili na kopec. Ač byly děti ze sněhové
nadílky velmi nadšené, nevydržela nám dlouho. Jejich těšení samozřejmě
nekončí, už dnes plánují své karnevalové kostýmy. Tímto zveme všechny děti
dne 3. 3. 2018 do Kulturního domu v Sádku na Maškarní ples, který bude pod
taktovkou klauna Kalimera. Budeme se těšit na hojnou účast.
Za MŠ Sádek Klára Bendová
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ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Mikulášská nadílka ve Velkých Heralticích
První prosincová sobota roku 2017 opět patřila dětem a Mikulášské nadílce.
Tentokrát s podtitulem „Andělské tvoření“ a jak již název napovídá, krátce po
zahájení se to v sále společenského domu anděly jenom rojilo.
Během odpoledne děti tvořily v dílničkách vánoční dekorace, veselé
postavičky mikulášů, čertíků a andílků. Samozřejmě nemohla chybět
promenáda andělů a zpívání koled. Nakonec se malí i velcí andílci naučili
společně několik básniček, kterými se dětem podařilo přivolat Mikuláše,
samozřejmě i s pomocníkem andělem, nezbednými čerty a s nadílkou balíčků.
Těší nás, že se mikulášské nadílky účastní stále hojný počet dětí, a doufáme, že
tomu tak bude i při dalších akcích, které připravuje kulturní komise obce.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Advent ve Velkých Heralticích
V neděli 3. prosince 2017 se naše Obec poprvé připojila k řadě obcí a měst,
kde se dodržuje tradice rozsvěcení vánočního stromu první adventní neděli a ve
spolupráci s TJ Sokol Velké Heraltice uspořádala na parkovišti u 3 kaštanů
společenské setkání s kulturním programem a občerstvením. O zpestření
zahájení se postaraly děti a učitelky z Mateřské školy Velké Heraltice, které
zazpívaly několik koled. Členové Sokola připravili pro návštěvníky
zabijačkové speciality jako ovar, polévku nebo škvarkovou pomazánku, také
nemohly chybět tradiční vánoční nápoje jako svařák nebo punč a sladké koláče
a perníčky.
Dalším zpestřením odpoledne bylo vystoupení Trubačů ze Slezské Harty.
Nejmenší návštěvníci si mohli napsat svá tajná přání v „Ježíškově poště“ a
písničkou nebo básničkou si vykoledovat malou odměnu u čerta a anděla. Po
setmění a příchodu samotného Mikuláše byl slavnostně rozsvícen vánoční
strom a odpálen ohňostroj.

Pořadatele akce velmi mile překvapilo množství občanů, kteří se přišli vánočně
naladit a podle ohlasů z místa konání si toto setkání pochvalovali. Doufáme
proto, že se tato tradiční akce bude těšit velké oblibě i v následujících letech.
Děkujeme tímto všem pořadatelům a ostatním dobrovolníkům za pomoc při
přípravě a organizaci!
Obecní úřad
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Vánoční vystoupení ZŠ a MŠ Velké Heraltice
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 uspořádala Základní a mateřská škola Velké Heraltice
„Vánoční vystoupení“. Sál společenského domu tak jako loni praskal ve švech.
Děti, počínaje malými předškoláčky až po deváťáky, připravily pod vedením
učitelů pestrý program pěveckých, hudebních i dramatických vystoupení.
Téměř dvouhodinový program jistě potěšil všechny přítomné a mnohým
vehnal do očí slzy dojetí!
Děkujeme tímto celému pedagogickému sboru za přípravu programu a dětem
za energii a radost, kterou do vystoupení vložily a doufejme, že se budeme
moci těšit na vystoupení i v dalším roce!
Za rodiče a Obecní úřad Olga Štěpánová

Obec navštívili potomci rodiny Bellegarde z velkoheraltického zámku
V září a v prosinci naši obec navštívili
potomci rodiny Bellegarde, kteří vlastnili
velkoheraltický zámek. Poslední nejmladší
dcera z této zámecké rodiny měla dvě děti,
syna Clemens Graf von Wedel a dceru
Marii Elisabeth von Ritter. Marie Elisabeth
navštívila naposled obec v roce 1988, ale
tentokrát vzala i své děti, syna a dceru. Byli
nesmírně rádi a nadšeni, že se obec hodně
změnila, že se udržuje zámek, památky a
objekty v obci. Zajímali se také o
rekonstrukci kostela, s tím, že by se chtěli na rekonstrukci finančně podílet.
Příjemná atmosféra je okouzlila tak, že se rozhodli přijet ještě jednou, a to
v prosinci na heraltický karmáš.
Druhá návštěva se uskutečnila v druhou adventní neděli v odpoledních
hodinách na velkoheraltický karmáš. Clemens Wedel se svou chotí se
zúčastnili slavnostní mše svaté ve farním kostele, kterou sloužil O. Petr
Knapek za rodinu Bellegarde a Ritter (rodina manželky). Poté se společně
s přítomnými přesunuli k vánočnímu stromku u kapličky před farou a společně
se zúčastnili setkání s farníky a ostatními občany v prostorách fary, kde farníci
připravili svařák, zákusky, řízky a jiné speciality.
Pan hrabě s hraběnkou byli velmi mile překvapení atmosférou, která zde byla,
byli nadšeni, že si můžou s přítomnými popovídat buď sami nebo s pomocí
překladatele. A jak Clemens Wedel řekl při svém krátkém projevu, že
maminka Sofie milovala Velké Heraltice, i on sám, že k nám jezdí rád. Se
slzami v očích a šťastný zakončil svou řeč s tím, že opět v roce 2018 mezi nás
přijede.
Obecní úřad
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Adventní setkání v Sádku
Vážení spoluobčané,
již tradicí se dá říct, se opět i letos v předvánočním shonu našla chvíle na
zastavení, posezení a rozjímání. V sobotu 16. 12. 2017 od 17 hod. se
uskutečnil v kostele Nanebevzetí panny Marie v Sádku adventní koncert.
Úvodní slovo pronesla pí. M. Melichová, jenž vzpomněla, těch kteří nás
opustili a taktéž, že celý rok máme být k sobě vnímaví a slušní, nejen v čase
adventním.
Loňský dětský pěvecký sbor ze Štěpánkovic vystřídal jeden z nejstarších
pěveckých sborů v české republice „Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě“ pod
vedením RNDr. K. Holeše. „Každoročně se snažíme přinést místním a všem
kteří rádi přijedou za kvalitní hudbou na náš koncert jiný soubor,“ říká
ambasadorka této akce pí. M. Melichová. Po více než hodinovém vystoupení
se dvěma přídavky, kdy zazněly nejen vánoční písně, ale i díla slavných mistrů
v útulném prostředí kostela se všichni přítomní odebrali na malý společenský
raut do místního kulturního domu.
Ten připravily místní dobrovolnice pod vedením pí. Sukáčové. Spoustu dobrot
od
každé
hospodyňky,
zvěřinu na guláš a řízečky
dodali myslivci, o soudek
piva se postarali místní
hasiči.
„V této příjemné
atmosféře, lidé pohovoří,
proberou každodenní starosti
a popřejí si hezké svátky,“
uvedla pí. Melichová. Celá
akce se protáhla do nočních
hodin. Soudím, že všichni přítomní odcházeli s atmosférou předvánoční a
vírou, že ten příští koncert za rok bude stejně pohodový a příjemný. Všem
přítomným dobrovolníkům děkujeme.
Osadní výbor Sádek
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Adventní setkání a křest knihy v Táboře.
Spolek Tábor ve Slezsku s obcí Velké Heraltice připravil Adventní setkání.
V roce 2017 jsme si připomněli 400 let naší obce, od 1. 1. 2017 jsme začali
listovat v již druhém Táborském kalendáři, v srpnu jsme výročí oslavili
sportovním a společenským programem spojeným s Karmašovou zábavou,
v říjnu proběhlo vzpomínkové natáčení s občany. Překvapením byl nález staré
tabule ZDŠ Tábor, která byla 44 let v dřevníku.
Dne 17. 12. 2017, den s magickým datem, se v KD Tábor uskutečnilo dlouho
očekávané Adventní setkání občanů s paní starostkou Janou Zechovou, která
napsala a přivezla knihu o Táboře.
Slavnostní odpoledne začalo přivítáním občanů předsedkyní spolku B.
Scheidelovou, poté předala slovo p. starostce, po krátkém přivítání zapálila
svíčky na adventním věnci a obdržela kytičku jako dík za její píli a snahu,
kterou věnovala psaní knihy.
Nejdříve vystoupily děti pod vedením B. Rezbárikové, která s nimi připravila
vánoční vystoupení. Děti předvedly taneček na motiv sněžení, přednesly
vánoční báseň, a píseň „Vánoce přicházejí“ si s nimi zazpívali všichni
přítomní.
Další vystoupení připravili B., H. a M. Scheidelovi, 1. setkání vánočních
bytostí. Nejdříve vešel Mikuláš, za ním Santa Claus a Děda Mráz, kteří přivedli
soba a koně zapřaženého do saní, ve kterých seděl Ježíšek. Mikuláš všechny
přivítal, předal slovo Santa Clausovi, který se představil krátkou zdravicí a
písní „Rolničky“, doprovázenou zvoněním na rolničky. Poté se představil Děda
Mráz, promluvil rusky, předal hudební pozdrav, při písní „Vyrostla štíhlá
jedlička“ se mu podařilo zasněžit stromek. Společně si zazpívali „Půjdem spolu
do Betléma“, a na slova „Ježíšku panáčku“ kolébali Ježíška v kolébce u
Ladového betlému. Nakonec se vypravili mezi hosty a rozdávali sladkosti, jak
se na takové bytosti patří.

Přišel okamžik, na který se všichni těšili, světla zhasla a poprvé jsme zhlédli
film o Táboře. Nejdříve krátké představení obce, aktuální pohled na obec
z dronu, historie a poté natočený dokument s rodáky - občany, kteří si
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zavzpomínali na své dětství, hry, školu, válku, co kdysi jedli, na první televizi,
kulturní akce ve vesnici. Poté rozhovor pokračoval s členy Osadního výboru a
Spolku o jejich funkci a pracovní náplní, přínosu pro obec. Následoval sestřih
z Karmašových oslav. Film ukončil potlesk.
Finále patřilo křtu knihy. Knihu
pokřtila autorka, Jana Zechová,
otevřela láhev sektu a za potlesku
přítomných tenkým pramínkem
vína pokřtila knihu a DVD,
asistenci zastaly předsedkyně
Osadního výboru a Spolku.
Zájemci o zakoupení knihy se
ihned postavili do fronty, autorka
knihu
podepsala
a
orazila
příležitostným razítkem Tábora.
Občané okamžitě v knize zvědavě zalistovali a těšili se na chvíli, kdy si ji
důkladně prohlídnou.
Odpoledne se vydařilo, občerstvení, které připravil Spolek a OÚ Velké
Heraltice občanům chutnalo a spokojeni se rozcházeli domů. Děkujeme za
účast.
Bronislava Schedielová

O Heraltický škrpál - Erik tým si opět vybojoval zpátky trofej pro vítěze
V sobotu 6. 1. 2018 uspořádal TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE za
krásného skoro jarního počasí již 9. ročník populárního velkého zimního
turnaje v malé kopané „O Heraltický škrpál“.
I tentokrát se pořadatelé mohli opřít o sponzorské a finanční zajištění turnaje, o
které se zasloužil pan Miroslav Fojtík-revize vyhrazených elektrických
zařízení, Rostislav Štěpán z THT Real a pan Jiří Glos ve spolupráci s
uzenářstvím Gebauer z Otic.
Naše poděkování míří k vedení ZŠ Velké Heraltice, které nám bezplatně
poskytlo vyhřáté prostory šaten a sociálek, obci Velké Heraltice za zajištění
odpadkových košů, heraltickým hasičům za zapůjčení velkokapacitních stanů a
laviček, dále Vaškovi Šrekovi, který zajistil příděl klobás a cigár pro přítomné
a také slečnám v bufetu –Barči a Elišce Fojtíkovým za prodej pochutin pitného
režimu. Velký dík patří také heraltickým fotbalistům a příznivcům za přípravu
vybavení na turnaj.
Zdárný průběh sportovní části škrpálu obstaral v roli rozhodčího René Štěpán,
funkce časomíry a zdravotnického dohledu se zdárně zhostil Martin Weiss s
Markem Štěpánem.
Heraltického fotbalového sletu se nakonec zúčastnilo díky krásnému počasí 10
týmů z řad místních fanoušků, současných a bývalých hráčů TJ Sokol Velké
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Heraltice, ale pozvání také přijaly mužstva ze Sádku, Sv. Heřmanic, Hlavnice
či Vávrovic, Opavy, Slavkova, Stěbořic, Dolního Benešova atd., celkem se na
hřišti vystřídalo 75 hráčů, kterým dorazily fandit desítky fanoušků ze širokého
okolí.
Základní část turnaje byla sehrána systémem každý s každým s hrací dobou
2*5 minut ve dvou skupinách. Největší favorité, loňští finalisté, Tesil tým Jirky
Tesaře a hlavnický Erik team, postoupili díky výhrám ve skupinách rovnou do
finále. Černý kůň turnaje Fojtík, tým mladíků z divizního opavského mužstva
nakonec po těsné prohře s Erik týmem dostali možnost bojovat o medaili
v duelu s největším překvapením – Babráky – týmem sestaveným převážně
z heraltických dorostenců a nejmladších členů místního týmu mužů. Fojtík
tým nakonec Babráky v boji o bronzovou příčku jasně porazil a stejně
jednoznačný průběh mělo i finále, kde Erik tým roznesl z velké části již
zdecimované mužstvo Tesil týmu a po roce si opět uzmul trofej pro vítězebečku piva a pohár do své moci.
Direktoriát turnaje pak přidělil Tadeáši Řehulkovi z Erik teamu cenu pro
nejlepšího hráče a nejlepším gólmanem byl vyhlášen Jiří Janošek ze Stěbořic a
nejlepším střelce turnaje se 7 zásahy se stal domácí Kamil Fojtík.
TJ Sokol Velké Heraltice touto cestou ještě jednou děkuje všem
organizátorům, spolupracovníkům, sponzorům, hráčům a fanouškům za přízeň,
kterou opět poctili tuto zimní sportovní akci. Proto se již nyní všichni těšíme na
první lednovou sobotu roku 2019, kdy se bude konat jubilejní 10. ročník
turnaje v malé kopané O Heraltický škrpál.
Za TJ Sokol V. Heraltice M. Šmajstrla

Zimní Heraltická smeč 2018
Poslední lednovou sobotu uspořádal Volejbalový oddíl TJ Sokol Velké
Heraltice již tradiční turnaj smíšených družstev, který proběhl v tělocvičně ZŠ,
kde nám bylo poskytnuté plné zázemí. Takže nechybělo bohaté občerstvení ve
formě tekutých potravinových doplňků a také výborná gulášová polévka,
kterou uvařil náš kápo Tomík M., obědové menu ve formě pečeného kuřecího
stehna nám připravili v restauraci U Matouše v Opavě.
Nyní k samotnému volejbalu, letošního již 3. ročníku se zúčastnilo opět 7
družstev, za které hrálo 40 hráčů. Bohužel letos nedorazili dva tradiční
účastníci Holasky a Pohodáři, jejichž účast ovlivnila probíhající volba
prezidenta republiky. Přivítali jsme tyto týmy: Vyvolené (Opava), Lechtáme to
(Skrochovice - Opava), Brumíky z Brumovic, Hlavnici, Čipmánky a dva
domácí týmy Hakuna Matata a Bizony.
Turnaj se hraje odlišným systémem oproti tomu letnímu, hraje se ve dvou
základních skupinách, na dva sety a vyhrát set se může i pouze o jeden bod
(např. 25:24). S tím, že pokud skončí set výsledkem 25:20 a méně, vítěz si do
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tabulky připisuje 3 body, pokud utkání skončí 25:21 a více, vítěz si připisuje 2
body a prohraný tým získává 1 bod do tabulky.
Oba domácí týmy jsou automaticky nasazeny do každé skupiny a k nim se
dolosují další týmy. V letošním ročníku se vylosovalo toto složení základních
skupin, které skončili v tomto pořadí:
skupina A: 1. Lechtáme to 2. VyVolení 3. Bizoni 4. Čipmánkové
skupina B: 1. Hlavnice 2. Brumíci 3. Hakuna Matata
V druhé části turnaje hrají jednotlivé týmy o konečné umístění, a to podle
jejich umístění v základních skupinách, první s prvním hrají finále, druhý
s druhým o 3 místo atd. Jelikož jsme v tomto ročníku měli pouze 7 týmu, na
konečném 7. místě se umístil poslední tým ze skupiny A tým Čipmánkové. V
utkání o konečné 5. místo se utkali oba domácí týmy Bizoni s týmem Hakuna
Matata, vyhráli Bizoni. O 3. místo se utkal tým z Brumovic - Brumíci s týmem
VyVolení, vyhráli VyVolení. Finále si zahráli nejlepší týmy ze základních
skupin, Hlavnice a loňský vítěz Lechtáme to. Finálový duel vyhrál tým
LECHTÁME TO.
Za organizační tým musím vyjádřit poděkování všem lidem, kteří nám pomohli
zvládnout celý turnaj ke spokojenosti nejen nás (organizátorů), ale zejména ke
spokojenosti všech hráčů, kteří se turnaje zúčastnili, tak i těch, kteří se přišli
podívat na pěkný volejbal! Zejména chceme poděkovat Barči Fojtíkové a
Martinovi Weissovi, kteří po celý turnaj zajišťovali obsluhu u prodejního
stánku. Dále chceme poděkovat Jiřímu Haasovi, který odpískal skoro všechna
utkání a Ajfelovi (M. Šmajstrlovi), který celý turnaj moderoval.
Dále patří velké poděkování partnerům turnaje, kterými byli: Stolárna – Tomáš
Musálek, JPL SERVIS – Jaroslav Luks, Jana Šreková, která napekla dorty pro
vítězná družstva, MO ČSSD Velké Heraltice, Lenka Štěpánová a Zednictví
Petr Kukol a členům volejbalového oddílu, kteří poskytli věcné dary.
Celá volejbalová sobota byla pak zakončena slavnostním vyhlášením turnaje,
oceněním nejlepší hráčky M. Herudkové (Čipmánkové), nejlepšího hráče T.
Kramný (Hlavnice) a poprvé v historii turnaje byly uděleny ceny Benjamínek
E. Fojtíkové (Hakuna Matata) a cena Direktoriátu turnaje A. Orlíkové
(Čipmánkové). Jako poslední individuální cena byla udělena za obětavost J.
Kelíškovi (Brumíci). Po předání cen všem zúčastněným týmům a putovního
poháru vítěznému týmu se všichni účastníci podělili o své pocity a dojmy
z turnaje při posezením všech zúčastněných družstev.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli: organizátorům,
sponzorům, základní škole a všem hráčům a fanouškům. Věříme, že i příští rok
si v tělocvičně zasmečujeme a sejdeme se na 4. ročníku minimálně ve stejném
počtu družstev a hráčů jako letos. A termín – 26. 1.2019! Předtím se ale ještě
uvidíme na Heraltické Smeči, která proběhne v sobotu 4. 8. 2018.
Takže sportu ZDAR! A volejbalu zvlášť!
Za organizační výbor Jarda Luks
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Přehled připravovaných společenských akcí únor – duben 2018
ÚNOR
3. Obecní ples
- sobota 3. 2. 2018 od 20 hodin, Společenský dům Velké Heraltice
Masopustní průvod a pochování basy ve Velkých Heralticích
- sobota 10. 2. 2018, Společenský dům Velké Heraltice
Ples chovatelů
- sobota 17. 2. 2018, KD Sádek
Společenský ples v Táboře
- sobota 17. 2. 2018, KD Tábor
BŘEZEN
Maškarní karneval pro děti do 10 let
- sobota 3. 3. 2018, KD Sádek
Dětský maškarní karneval
- sobota 17. 3. 2018, Společenský dům Velké Heraltice
DUBEN
Slet čarodějnic
- sobota 28. 4. 20118
Termíny akcí mohou být upraveny, čas a bližší informace budou upřesněny na plakátech!
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