OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
XI. ročník
č. 2/2018 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
začíná jaro, příroda se probouzí, barvy se rozjasňují a sluneční paprsky
prostupují tmavá oblaka.
Snad nás čeká teplejší počasí a dny plné slunce, abychom mohli navázat na
předchozí rok a pokračovat ve vylepšování naší obce a jejich místních částí.
Co nás čeká a jaké plány jsou pro letošní rok, se dozvíte uvnitř vydání
obecního zpravodaje.
Jana Zechová, starostka obce

3. obecní ples

Maškarní karneval
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Otázky pro starostku
V posledním vydání obecního zpravodaje jste se zmínila o tom, že zastupitelé
obce plánují rozpočet na rok 2018. O jakých akcích a prioritách zastupitelé
rozhodli?
Začnu o těch největších. V květnu už se začne zateplovat mateřská školka
ve Velkých Heralticích a proběhne výměna kotlů. Budova tak bude mít novou
fasádu a sníží se náklady na vytápění v zimním období. Na realizaci obec získala
částečnou dotaci, tzn. že nemusíme financovat celou akci a ušetřené peníze můžeme
použít na investice v dalších místních částech.
Druhou větší akcí je rozšíření skupinového vodovodu, napojení dvou vrtů
pod zámkem, vystrojení vrtů a výstavba nové úpravny vody. I tato akce bude
částečně pokryta finančními prostředky ze získaných dotací.

Jednali zastupitelé o tom, co se bude dělat v dalších obcích, místních
částech?
Samozřejmě ano. V Táboře jsme začali s rekonstrukcí chodníků, v místním
kulturním domě se již delší dobu uvažovalo o výměně staré kuchyňky za novou, a to
se právě realizuje nyní. V Sádku připravujeme a dokončujeme projekt na areál
za kulturním domem, nechali jsme vyměnit některé trámy a desky na střeše bývalé
knihovny. Chybí už jen položit krytina, tak aby do objektu nezatékalo. Provedla se
demolice starých budov, stará cihla bude odvezena na skládku a začne se
připravovat pozemek na výstavbu víceúčelového hřiště.
V Sádku-Dvoře připravujeme opravu chodníku.
V Malých Heralticích chceme pokračovat na budování parku, výsadbu keřů a zeleně
a dokončení cestiček včetně rozmístění laviček a košů.
V Košeticích nemáme ještě dokončené konečné úpravy u hřiště a chceme dokončit
oplocení u zahrádek za hřištěm.

Předpokládáte, že se budou dělat i menší akce na obcích?
Ano, od jara do podzimu se naši obecní pracovníci starají o zeleň, keře, sečení
trávníků i parků, postřiky proti plevelu, údržbu a opravu chodníků, zalévání záhonů,
kulturní domy, obnovu nátěrů, autobusové zastávky aj. Obec také udržuje sportovní
plochy, dráhu pro sádecké hasiče, sekáme fotbalové hřiště a to, co je potřeba. Jsem
ráda, že s námi spolupracují občané a sdělují nám, kde je potřeba něco opravit,
posekat. Snažíme se závady odstranit, tak aby věci opět sloužily ku prospěchu
všech.
Velkou zásluhu na údržbě a zvelebování obcí mají hlavně občané, kteří se nedívají
na to, jestli chodník nebo trávník před jejich domem je obecní, ale udržují ho proto,
že chtějí mít pěkné prostředí, kde žijí, čistou a upravenou obec. Před těmito lidmi
opravdu „smekám“ a vážím si jich i jejich pomoci. A musím říct, že jich rok od roku
přibývá. Těmto lidem děkuji.
Co všechno se letos podaří, o tom budeme průběžně informovat v dalších vydáních
obecního zpravodaje.
Jana Zechová, starostka
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
LETNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE ZAHÁJEN OD MĚSÍCE
KVĚTNA 2018, A TO 1x ZA 2 TÝDNY, VŽDY V LICHÝ TÝDEN!
info Obecní úřad

Důležité upozornění - Poplatky za psa, vodné a stočné!!!
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2018 se nemění a je stanovena:
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.
Informace k platbám za odpad
Již v minulých číslech zpravodaje jsme informovali o změnách v odpadovém
hospodářství obce. Od ledna 2018 bude občanům účtován poplatek podle
uskutečněných výsypů.
Poplatek bude účtován 3x ročně vždy za čtyři kalendářní měsíce. Společnost
Technické služby zpracovává složenky v průběhu následujícího měsíce. Poprvé
tak proběhne fakturace za měsíce leden až duben 2018, s tím, že složenky
budou expedovány k 30.5.2018, občané tak mohou očekávat doručení
začátkem června.
Úhradu mohou provést na poště nebo bezhotovostně převodem na účet, dle
údajů uvedených na složence.
V případě, že by občané zjistili po obdržení složenky nesrovnalosti
ve fakturačních údajích, mohou se obrátit na pracovníky Technických služeb
pana Jiřího Granzera - tel. 607005772 nebo paní Dagmar Kremrovou - tel.
603586926.
info Obecní úřad

Povolení vjezdu na hřbitov
V případě potřeby vjezdu automobilu (např. kamenické firmy, pohřební
služby) do areálu hřbitova, je nutno podat na obecní úřad „žádost o povolení
vjezdu na hřbitov.“ Žádost vyplňuje nájemce hrobového místa. Po podání
žádosti bude na stanovený den odemčena brána hřbitova. Žádost je k dispozici
na www stránkách obce nebo na OÚ.
Stejně tak je potřeba nahlásit jakoukoliv manipulaci pohřební služby
na hřbitově před konáním pohřbu.
info Obecní úřad
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Třídění odpadu
Děkujeme všem občanům, kteří přistupují zodpovědně k třídění odpadu a
využívají k tomu kontejnery na tříděný odpad v obcích - na sklo, papír a plast.
Ale zároveň upozorňujeme, že naše obec má jako hlavní systém tříděného
odpadu pytlový svoz plastu a papíru. Tzn. že tyto nejčastější a nejobjemnější
komodity by měly být prioritně ukládány do pytlů, nikoliv do kontejnerů. Jistě
si někteří z vás všimli, že pokud je do veřejného kontejneru vhozen, byť jen
jeden naplněný pytel dojde velmi rychle k jeho přeplnění. Věříme, že většina
majitelů rodinných domů najde ve svém obydlí nebo zahradě místo, kde by
mohl plné pytle uskladnit do termínu svozu. Pytlový svoz plastu a papíru
probíhá každou první středu v kalendářním měsíci. Pytle jsou pro občany
k dispozici na Obecním úřadě.
Pokud už jsou kontejnery na odpad využívány, důrazně také upozorňujeme
na to, že je třeba pečlivě dodržovat účel určení – plast, papír, sklo!
info Obecní úřad

Stavební suť do parku nepatří!
Žádáme občany, aby nenavážely větve a stavební materiál do parku za kulturní
dům v Malých Heralticích. Větve můžete odvést do komunitní kompostárny
ve Velkých Heralticích, kde budou štěpkovány. Stavební materiál můžete
odvézt na skládku.
info Obecní úřad

Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018 bude opět v provozu
„Komunitní kompostárna“ ve Velkých Heralticích. Občané zde mohou vozit
větve (do průměru 7 cm), trávu, zbytky rostlin a jiný biologický odpad.
Pracovníci obecního úřadu budou větve štěpkovat a přidávat do kompostu,
který si pak budou moc občané v jarních měsících odvážet domů.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 12:00
info Obecní úřad
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

SOBOTA 12.5.2018 a 19.5.2018
DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ:
➢ NEBEZPEČNÉ: znečištěné obaly (od barev, olejů apod.), znečištěné tkaniny,
olověné akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, oleje, barvy, zářivky,
léčiva, monočlánky
(tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách)
➢ VELKOOBJEMOVÉ: matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky
z PVC, kočárky, křesla, gauče, autoskla, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan,
znečištěné plastové obaly apod.

PŘIJÍMÁN NEBUDE:
➢ železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty, pneumatiky

STANOVIŠTĚ SBĚRU:
Sobota 12.5.2018

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.

Velké Heraltice – u bramborárny
Velké Heraltice – parkoviště u 3 kaštanů

8.00 – 9.00 hod.
Sobota 19.5.2018

Malé Heraltice – u kostela

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 9.30 hod.
9.45 – 10.30 hod.
10.45 – 11.15 hod.

Sádek – betonka
Sádek – Dvůr
Košetice – točna
Tábor – u zastávky

Současně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů budou
členové SDH Velké Heraltice provádět sběr elektroodpadu. Ke sběru však
budou přijímány pouze kompletní elektrospotřebiče včetně motoru!
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Občané mohou také využít v průběhu roku možnosti odevzdání starých
elektrospotřebičů, včetně motoru ve sběrných místech společnosti Technické služby
s.r.o. Opava, na ulicích Bílovecká, Hálkova a Přemyslovců. Nelze zde odevzdávat
velkoobjemový, nebezpečný aj. odpad! Bližší informace na www.tsosro.cz.
Elektroodpad je zde přijímán bezplatně, v množství přiměřeném pro průměrnou
domácnost, po prokázání se průkazem totožnosti, s uvedením trvalého bydliště v naší
obci.

UPOZORŇUJEME NA PŘÍSNÝ ZÁKAZ ODNÁŠENÍ ODEVZDANÉHO ODPADU!!!
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Sběr textilu a jiných věcí
Diakonie Broumov vyhlašuje sběr textilu a jiných věcí. Sbírka se uskuteční
21. 5. 2018 a 23. 5. 2018 v čase 14:00 – 16:00 hodin v Obecní knihovně
ve Velkých Heralticích.
Co můžete darovat
- Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
- Vatové a péřové přikrývky, polštáře, deky,
- Domácí potřeby, nádobí, skleničky (vše nepoškozené),
- Obuv (veškerou nepoškozenou),
- Hračky (nepoškozené a kompletní),
- Menší elektrospotřebiče a knihy.
Věci, které nemůžeme přijmout - ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
Věci pro sbírku bezpečně zabalte do krabic či pytlů!
Diakonie Broumov

Venčení psů v obci
Upozorňujeme majitele psů, že Obecně závazná vyhláška o volném pohybu
psů a také všeobecné hygienické normy stanoví povinnost pro doprovod psa,
uklízet psí exkrementy.
Toto platí hlavně v obci Velké Heraltice - v centru obce a také v oblasti sídliště
nad poštou. Obzvláště nabádáme k dodržování pořádku v místech, kde se
mohou zdržovat a hrát si děti (parčík u Mateřské školy, okolí Základní školy
aj.), ale i na jiných plochách.
V jarních měsících byly postupně instalovány další nádoby na psí exkrementy
pro snadnější úklid po pejscích.
Věříme, že je v zájmu nás všech udržovat čistotu v obci a je hlavně na
držitelích psů, aby po svých zvířecích miláčcích uklidili!
info Obecní úřad

Upozornění pro vlastníky lesů
Magistrát města Opavy upozorňuje v souvislosti s předpokládanou gradací
kůrovců v roce 2018 vlastníky lesů na povinnosti v ochraně lesa.
Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a
zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména preventivně bránit
vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Dále je povinen provést
opatření proti vzniku lesních požárů. Při vzniku mimořádných okolností je
vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro
zmírnění jejich následků. Vlastník lesa je povinen hospodařit, tak aby nebyly
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ohroženy sousedící lesy a je povinen provádět nahodilou těžbu, tak aby
nedocházelo k šíření a přemnožení škodlivých organismů.
Kontrola zdravotního stavu lesních porostů jejich vlastníky je nezbytná.
Další informace je možno získat na www.vulhm.cz/los nebo na portálu
www.kurovcoveinfo.cz.
info Magistrát města Opavy

Ocenění heraltického občana
V měsíci březnu byl panu Janovi Levákovi udělen
Zlatý kříž I. třídy, který získal za 160
bezpříspěvkových odběrů jako dárce krve.
Obec si cení ochoty darovat krev pro zdraví a
záchranu života, a proto starostka obce Jana Zechová
pozvala pana Leváka na obecní úřad a poděkovala mu
za jeho pomoc při návratu zdraví jiným.
info Obecní úřad

Soutěž „O nejoriginálnější fotografii“
Obec Velké Heraltice vyhlašuje osmý ročník soutěže „O nejoriginálnější
fotografii“. Úkol: Nafoťte co nejoriginálnější fotografie ze života našich
občanů, z krás naších obcí nebo ze společenských akcí pořádaných obcí.
Soutěž má dvě věkové kategorie
1/ děti do 15 let včetně
2/ 16 let a více (věková hranice není omezena)
Každý soutěžící smí odevzdat pouze jednu fotografii. Fotografii odevzdejte
na Obecním úřadě nebo zašlete na e-mail smolkova.kristyna@seznam.cz, a to
do 30. 10. 2018. Hodnotné ceny budou předány vítězům na Obecním úřadě.
Vítězné práce budou vystaveny na webu obce www.velkeheraltice.cz,
www.obecvelkeheraltice.rajce.net. a na úřední desce před restaurací „U tří
kaštanů“
info Obecní úřad

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Do knihovny za pohádkou
Měsíc březen je měsícem čtenářů, a tak děti z Mateřské školky ve Velkých
Heralticích zavítaly do místní knihovny.
Nejdříve navštívily knihovnu starší děti, na které čekala mapa plná pohádek.
Spolu s dětmi jsme se posadily do kroužku a vyprávěly si příběhy jednotlivých
pohádek. Například jsme si vyprávěli pohádky o Červené Karkulce nebo o
Šípkové Růžence. Poté děti odpovídaly na doplňující otázky k pohádkám a za
odměnu na ně čekala sladkost.
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S menšími dětmi jsme si přečetli pohádku o perníkové chaloupce. Poté si děti
vybarvily omalovánku perníkové chaloupky. Fantazii se meze nekladly a
kdyby byly perníkové chaloupky opravdové, málo kdo by odolal. I na menší
děti čekala sladká odměna.
Děti si do knihovny přinesly vlastnoručně vyrobené čtenářské průkazky, na
které si s radostí otiskly razítko knihovny.
Již nyní se nejen děti z Mateřské školky, ale také všichni čtenáři mohou těšit na
prostory nové knihovny ve Velkých Heralticích, která bude slavnostně otevřena
v červnu.
Kristýna Smolková, knihovnice

Střípky z Mateřské školy Velké Heraltice
V druhé polovině ledna zavítalo do školičky klasické loutkové divadlo
s pohádkou „Jak Kašpárek zachránil princeznu.“ Děti viděly krásné klasické
dřevěné loutky marionety, měly možnost sledovat, jak se loutky vodí a
ovládají, mohly si je také zblízka prohlédnout.
V tomto čase jsme se sešli s dětmi a rodiči předškoláků na společném
odpoledni s názvem „Ukázková hodina.“ Děti rodičům předvedly, co už umí,
co během dne v mateřské škole dělají, jak se připravují na vstup do ZŠ. Rodiče
tímto získali přehled o dovednostech svého dítěte a měli také možnost srovnání
s ostatními dětmi.
Jako každoročně, i letos jsme uspořádali s dětmi náš dětský masopustní průvod
obcí. Naše děti mají možnost být aktéry těchto krásných tradic našich předků, a
tak si je uchovávat pro budoucnost. Také nemohl chybět náš tradiční karneval
v MŠ, který si děti náležitě užily. Chválím rodiče za pěkné masky, které
zajistili pro své děti na tento karneval.
V rámci poznávání řemesel a profesí dospělých si starší děti zajely na exkurzi
do Charity Opava. Zde se seznámily s prostředím a vybavením šicí dílny,
kompletační a keramické dílny. Také pozorovaly práci postižených v těchto
dílnách, mohly si vyzkoušet kompletaci koleček k autíčkům z plastu a také
vytvořit kuličku z keramické hlíny. Na závěr exkurze si děti zakoupily drobné
dárky v obchůdku této instituce.
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Děti také navštívily i místní stolařskou dílnu, kde se jim věnovali zaměstnanci
této dílny – pan R. Košárek a pan P. Růžička. Děti si prohlédly vybavení dílny,
seznámily se s nářadím, mohly si vyzkoušet zatloukání hřebíků a také
hoblování desky ručním hoblíkem. Chválím oba jmenované pracovníky za
jejich přístup k dětem a za možnost poznávat řemeslo truhláře, které naše děti
opět obohatilo o praktické prožitky a zkušenosti. V polovině března jsme si
zašli do místní knihovny, kde se děti seznámily s prostředím, provozem
knihovny a různými druhy knížek. Paní knihovnice si pro děti připravila pěkný
program na pohádkové téma a děti dostaly razítko do vlastnoručně vyrobených
průkazek na památku.

Před Velikonocemi jsme ve školičce přivítali žáky 9. třídy ZŠ, se kterými si
naše děti vyrobily krásné velikonoční slepičky. I když se zima letos ještě
dlouho nechtěla vzdát své vlády, přece jen jsme ji společně s rodiči vyšli do
přírody vyprovodit pryč z naší vesnice. Děti ji zaháněly velikým rámusem
svými hudebními nástroji, také básničkami i písničkami o jaru. Nakonec jsme
malé Moreny ze sena zapálili a definitivně zimu odehnali. K tomuto období již
tradičně patří velikonoční výstavky a dílničky, které naše děti rády navštěvují.
Vždy si na nich vyrobí drobnou dekoraci pro potěšení, která pak zdobí jejich
pokojíčky doma.
Protože máme zájem žít ve zdravém a pěkném prostředí tak jsme si s dětmi
uklidili svou zahradu, děti svými obrázky také ocenily pěkné zahrádky
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obyvatel naší obce. Děti se také učí vnímat nepěkné vztahy a zásahy lidí
v okolní přírodě. Abychom také přispěli svým dílem, sesbírali jsme odpadky na
lesní cestičce a v lese, a ty děti potom roztřídily do nejbližších kontejnerů.
S tímto tématem se děti setkaly také v programu SVŠ Opava „Recyklohrátky.“
Další zprávičky zase příště.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

MŠ Sádek
Máme tady jaro! Jako tradičně jsme se zúčastnili velikonoční výstavy
na Zámku ve Velkých Heralticích. Děti tvořily krásnou jarní ozdobu na stůl,
prohlédly si s nadšením králíčky a celou výstavu plnou kraslic, perníků, jarních
květin a dobrot. Sami jsme si potom i naši školičku krásně vyzdobili. Děti
kreslily na vajíčka, natrhali jsme si kočičky a nazdobili proutky.
V rámci velikonočního odpoledne jsme pekli beránka pro maminky
k odpolednímu posezení. A společně s maminkami si děti vyrobily velikonoční
zajíčky. Tradiční Velikonoce jsme si s malým předstihem udělali i ve školce.
Kluci si přinesli pomlázky a naučili se různé básničky ke koledě. Děvčata si
pro chlapce nachystala stužky a nějaké dobroty. Máme zaručeno, že
neuschneme ☺.
Jedny svátky jsou za námi a čeká
nás například Den Matek, ke
kterému nás čeká další spousta
práce. Kromě krátkého vystoupení
děti tvoří pro maminky i dárečky.
Moc se těšíme na výlety a pobyty
v přírodě, které jsou spojeny
s tímto příjemným časem. A tak i
Vám všem přejeme krásné,
prosluněné dny plné nové, jarní
energie.
Za MŠ Sádek Marie Komárková
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Lyžařský výcvik ZŠ Velké Heraltice
Ve dnech 5. - 9. února vyrazilo 41 žáků již na 7. ročník jednodenního
lyžařského výcviku na ski areál Praděd v Jeseníkách.
Žáci každé ráno vyjížděli se svými pedagogy a instruktory z SK pana Milana
Kopřivy za zdokonalením svých lyžařských dovedností, aby se večer znaveni
po celodenním lyžování vraceli domů ke svým maminkám.
Hned v pondělí po příjezdu se děti nasvačily a poté vydaly s instruktory
na sjezdovku, kde byli žáci rozděleni do 4 družstev. Každé družstvo mělo
po celý týden svoji barvu rozlišovacích dresů, aby se na kopci nikdo neztratil.
Červené družstvo nejzkušenějších lyžařů vedl instruktor Petr, žluté družstvo si
vzal pod svá ochranná křídla Standa alias Anděl a začátečníci
ve světle zelených dresech získávali své první lyžařské zkušenosti pod vedením
instruktorů Ondry, Honzy a pana Milana Kopřivy. Celý týden se také
vyučovala jízda na snowboardu. O naše snowboarďáky, v tmavě zelených
dresech, se staraly instruktorky Míša a Iva.
Po dopoledním výcviku se děti občerstvily vydatnou polévkou s pečivem,
odpočinuly si a po odpočinku se opět vydaly na odpolední lyžování za svitu
sluníčka.
Počasí nám velmi přálo. Po většinu týdne bylo slunečno a podmínky
pro lyžařskou průpravu byly ideální, výhledy do okolí byly překrásné. I když
začátky byly pro někoho poměrně těžké, všichni na závěr kurzu zvládli
bravurně jak lyžařské obratnosti, tak i závody ve slalomu. Závody se konaly
v pátek na kopci Malý Václavák za vydatného fandění zúčastněných rodičů a
rodinných příslušníků. V pátek odpoledne proběhlo vyhodnocení závodů
s oceněním pro všechny lyžaře. Každý účastník dostal dřevěnou medaili a něco
malého na zub. Celý týden nás provázela dobrá nálada, děti si ho opravdu
užily.
Závěr lyžařského výcviku byl ukončen velkým pokřikem před budovou školy:
My ta prkna zvládli!!!!
Mgr. Petra Zemková, učitelka

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
3. Obecní ples
Obecní ples se uskutečnil první únorovou sobotu a konal se
letos již potřetí.
Jak se na správný ples sluší a patří byla spousta tance, hrála oblíbená kapela
OSP z Oldřišova. Nestrádaly ani žaludky návštěvníků, členky kulturní komise
a další dobrovolnice totiž opět pro návštěvníky připravily bohatý raut.
A došlo také na netradiční zpestření večera díky žonglérskému UV light
vystoupení skupiny Duo Fatale a později světelné show tanečnic s křídly.
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Zlatým hřebem každého plesu je losování tomboly a náš ples se v tomto určitě
nenechal zahambit. Díky podpoře našich partnerů jsme letos měli odměny
velmi hodnotné. Velkým lákadlem byla hlavní cena – poukaz na řidičský
průkaz v Autoškole NEMO.
Obecní úřad tímto děkuje za podporu plesu firmám Autoškola Nemo Vladimír Němčanský, Miroslav Fojtík - Revize elektrických zařízení,
STAVAZ - Václav Zecha a panu Danielu Riedlovi za zprostředkování
dárkových poukazů společnosti Dolní oblast Vítkovice.
Velký dík patří členkám kulturní komise, členům Spolku „Žijeme tady s Vámi“
a dalším dobrovolníkům, kteří se na přípravě akce podíleli.
Věříme, že se všichni účastníci dobře bavili a navštíví tuto akci i v příštím roce,
kdy se termín plesu posune na druhý únorový víkend!
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Masopustní průvod a maškarní bál s pochováním basy 10. 2. 2018
TJ Sokol Velkého Heraltice uspořádal pro občany Velkých Heraltic i své
příznivce z okolí již 18. ročník oblíbeného masopustního průvodu a večerního
maškarního bálu s netradičně-tradičním pochováním basy – tentokrát
ve šmoulích barvách.

Letošní masopust připadl na mrazivou sobotu 10. února a začal již tradičně
v 8 hodin srazem maškar z řad dospělých i dětí na parkovišti U 3 kaštanů a
samotné oficiální zahájení průvodu po Velkých Heralticích bylo povoleno paní
starostkou Janou Zechovou u jejího domu, kam se průvod přesunul. Poté se
více než 30členný dav rozdělil do dvou částí, aby během celého sobotního dne
postupně navštěvoval všechny velkoheraltické domácnosti s dobrou náladou,
s hraním a zpíváním tradičních lidových písniček a s rozdáváním pozvánek na
večerní bál. Odměnou pro masopustníky pak byly všelijaké domácí dobroty a
věcné dary do tomboly. Touto cestou děkujeme všem heraltickým občanům,
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kteří pohostili a obdarovali masopustníky a tím nám dali najevo, že opravdu je
masopust trvale nedílnou součástí dění v obci.
Uznání patří i samotným masopustníkům, že obětovali celou sobotu a rozdávali
radost a úsměvy na všechny strany. Zvláštní poděkování míří tradičně
ke Zbyňkovi Bínovi z M. Heraltic a dvěma mladým klukům z V. Hoštic, kteří
naše halekání doprovázeli hraním na heligonku. Vybrané dárky do tomboly
putovaly na vůz tažený koněm pana Radošovského z Vlaštoviček.
Očekávané pochování basy, s velkou konkurencí přihlášených soutěžících
masek, atraktivní tombola, výborný domácí gulášek i jiné oblíbené domácí
pochutiny, a hlavně vrchol sobotní noci v podobě módní přehlídky ve stylu
naši babiček s přídavkem Haky – slavného to tance novozélandských rugbistů.
To vše i díky obětavé práci pořadatelů, darům a příspěvkům místních
podnikatelů i jednotlivých občanů opět zaplnilo heraltický kulturák.

Všichni si opravdu přišli na své, počínaje pochováním basy, které letos bylo
v režii šmoulů. A tak modří hrdinové za doprovodu svého největšího kamaráda
Gargamela naklusali do sálu včele celého průvodu masek, aby poté během
četby litanií nenechali za velkých ovací přítomných na celých Heralticích nit
suchou.
Těsně před půlnocí zažil kulturák vrchol večera, když k nám dorazil výkvět
světového modelingu - a sice osmička nejlépe placených a vybavených
kusanců, co se promenádují na podiích celého světa a představily celkem
3 sady oblečení od večerních společenských šatů přes slušivé domácí úbory
až po neodolatelně přitažlivé
spodní prádlo. Po zaslouženém
vytleskání publikem následoval
v premiéře na českém území
přídavek v podobě nejdrsnější
verze Haky, kultovního to tance
novozélandské
ragbyové
reprezentace All Blacks.
Maškarní noc byla poté završená
losováním tomboly o atraktivní
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ceny a zdárně a v poklidu ukončena v brzkých ranních hodinách.
Na tomto místě se sluší poděkovat všem těm, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému
průběhu heraltického masopustu – od organizátorů a dobrovolníků, přes obec
Velké Heraltice, místní podnikatele až po samotné občany, kteří přes den
hostili masopustníky ve svých domech a večer navštívili pochování basy.
Slunce v duši i nad hlavou vám přeje vedení TJ Sokol Velké Heraltice!
Společenský ples v Táboře
Spolek Tábor ve Slezsku připravil již tradiční ples v místním kulturním domě.
K tanci hrálo Duo Tachovi, bylo připraveno bohaté občerstvení. I letos čekalo
na hosty překvapení večera, vystoupení místních, odvážných žen, které se
předvedly jako akvabely. Jejich vystoupení mělo svůdnost, ladnost, drama i
trochu erotiky. Po celé vystoupení je provázel nadšený pokřik a potlesk
rozveselených hostů. Taneční hudba různých žánrů, občerstvení a pravidelné
„po kalíšku“, o půlnoci pak přišlo na řadu losování tomboly. Ceny byly pestré,
šťastní výherci se radovali při každé „trefě“. Ceny vyšší hodnoty se losovaly
zvlášť, deka, dorty, poukazy na čištění komínů, dřeva a taky divočák. Poslední
cena byla párová, muž a žena, vylosovaní každý zvlášť, dostali šálu na krk a
zatančili si „šálové sólo“.
Jménem Spolku děkuji všem dárcům, kteří nám přispěli do naší tomboly
hodnotnými cenami.
Bronislava Scheidelová

Dětský maškarní karneval
Tradiční událostí plesové sezóny je v naší obci i Maškarní karneval pro děti,
který se letos uskutečnil v sobotu 19. března.
Sál společenského domu se opět naplnil krásnými maskami, tradičně se
objevilo nejvíce princezen, ale i všechny ostatní kostýmy byly krásné a
nápadité. Velmi nás těší, že karnevalové veselí láká i rodiče s nejmenšími
dětmi, které si sice ještě příliš neužijí soutěžení, zato jsou ve svých kostýmech
milým zpestřením karnevalu.
Odpoledne bylo nabité soutěžemi a hrami, ve kterých děti předvedly svoji
šikovnost, zručnost, rychlost a chvílemi i sílu. Nechyběl ani společný tanec,
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který rozproudil celý sál. K závěrečné přetahované lanem se nám nakonec
podařilo vyhecovala i přítomné tatínky, kteří předvedli obdivuhodné nasazení a
velikou sílu.
Na konci odpoledne každá z masek obdržela dáreček z tomboly a pak už
nezbývalo nic jiného než si užít závěrečné řádění s nafouknutými balónky a
konfetami.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE
Vážení příznivci heraltického sportu!
Vzhledem k tomu, že se nám jarní část fotbalové sezony teprve rozbíhá, tak si
na hodnocení aktuálního ročníku počkáme do dalšího vydání zpravodaje.
Ze sportovní činnosti našich oddílů tak stojí za zmínku jen pravidelné
pozvánky a úspěšné působení našich mladších žáků Veroniky Štěpánové a
Jakuba Mezihoráka na zimních i jarních meziokresních výběrech v rámci
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Díky mravenčí a trpělivé práci
trenérů volejbalového oddílu se nám úspěšně rozrůstá líheň dětí, pro které se
volejbal stal oblíbeným kroužkem. Dospělí členové oddílu se pak účastní řady
turnajů po celém Opavsku.
V dnešním krátkém okénku do činnosti TJ Sokol se zaměříme na tu
mimosportovní činnost. Během zimní přestávky jsme i díky podpoře obce
formou schválené dotace mohli zkvalitnit zázemí našich kabin na hřišti.
Po dlouhých letech jsme vytvořili konečně důstojné zázemí i pro týmy soupeřů,
které hostíme při vzájemných duelech. Pan Jiří Glos nás podpořil vylitím
nových podlah v kabinách hostů, díky stolárně pana Tomáše Musálka jsme
mohli zcela nově vybavit kabinu hostů, a to jak mládeže (žáků, přípravky), tak
také kabinu mužů. Zároveň jsme díky velkému zájmu dětí o fotbal a činnosti
3 mládežnických fotbalových družstev museli zrekonstruovat a rozšířit
vybavení kabiny žáků a přípravky. V neposlední řadě jsme přistoupili také
k vylepšení zázemí v kabině rozhodčích a vedoucích družstev. A abychom byli
schopni také lépe uspokojit vás, návštěvníky areálu, tak jsme dovybavili a
vylepšili nábytkem kuchyňku a bufet pro prodávající personál. Celá zimnějarní akce zkvalitnění zázemí kabin byla pak ukončena vybílením
rekonstruovaných místností a celé vstupní chodby a společných prostor budovy
malířskou firmou pana Pavla Kouteckého. Díky ochotě a tradiční obětavosti se
podařilo zednické firmě Petra Kukola vtěsnat do nabitého plánu prací také
rekonstrukci přístřešku nad podiem, jeho kompletním vyzděním pro účely
hospodářského objektu pro sportovní vybavení, nářadí a materiál.
Během jara chceme také ještě zkvalitnit hrací plochu hlavního i tréninkového
hřiště válcováním, prořezávkou trávníku, vertikutací, ledkováním, prosetím,
případně postřikům proti plevelům, a hlavně pravidelným sekáním trávníku a
zavlažováním, a to díky vlastní činnosti, podpory obce, případně odbornou
pomocí specializované firmy a také díky podpory společnosti Hesako.
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V rámci naší dlouholeté spolupráce s obcí a její důležité podpoře sportu
v Heralticích jsme se při jednání na obecním úřadě při obhajování žádosti o
dotaci na letošní rok zavázali, že poskytnuté prostředky účelně nejen
využijeme pro naši činnost, ale že navážeme na dřívější spolupráci
na modernizaci obecního majetku. Volba opět padla na rekonstrukci chodníků
na ulici Školní. V našem nabitém sportovním kalendáři jsme našli volný
dubnový pátek a sobotu a rozhodli se pro rekonstrukci chodníku před školou
podél cesty. Za vydatné podpory obce, která provedla svými pracovníky
přípravné práce (vytahání starých obrubníků a dlažby, vybagrování podloží)
jsme v pátek odpoledne vyměřili a zabetonovali obrubníky a vysypali podloží
chodníku kamenem a od brzkého sobotního rána jsme za velké účasti
brigádníků začali dosypávat kámen, na něj pak strusku a pak pokládat
zámkovou dlažbu. Práce nám šla díky dobré organizaci a kvalitního servisu
pěkně od ruky, takže do oběda byl chodník položen, poté už jsme jen navezli
hlínu pro okolní terénní úpravy a rozmetali písek do spár mezi dlaždice a
provedli úklid staveniště. Práce na necelých 100 m nového chodníku byly
ukončeny brzy odpoledne. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sokolíkům
z řad vedení i hráčů, pak panu Tomáši Mezihorákovi, který se společně
s Petrem Kukolem zhostili rolí stavbyvedoucích. K efektivitě prací přispěl také
servis v podobě dovozu kamene panem Františkem Zechou a navážky
materiálů přímo na staveniště panem Martinem Fickem s technikou
poskytnutou společností Hesako.
Za TJ Sokol Martin Šmajstrla

Fotogalerie
Připomínáme, že na internetových stránkách www.obecvelkeheraltice.rajce.net
nebo na vývěskách před restaurací „U tří kaštanů“ naleznete fotografie
ze společenského dění v naších obcích, modernizace a opravy obecních budov,
pomníků a podobně.
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