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Vážení spoluobčané,
s blížícími se vánočními svátky nezapomeňte, že by měly být naplněny klidem,
láskou a vzájemným porozuměním. Udělejte si více času na rodinu, na návštěvy,
na sebe sami a přijďte se podívat na vánoční koncerty a jiná společenská setkání.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, klid, pokoj a úspěch, který se stane
Vaší radostí i obohacením a radosti druhých. Pohodové Vánoce Vám všem.
Jana Zechová, starostka

Výsledky soutěže „O nejoriginálnější fotografii“
Kategorie 16 let a více

Kategorie do 16 let

1. místo Blanka Špalková
1. místo Kristína Štěpánová

2. místo Pavel Ivánek
2. místo Natálie Fichnová

3. místo Daniel Riedel

3. místo Veronika Štěpánová
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Otázky pro starostku
V tomto předvánočním čase už můžeme hodnotit, co se v letošním roce v obci
a místních částech udělalo, opravilo nebo zrekonstruovalo. Můžete se zmínit,
co se podařilo nebo naopak, co se nestihlo?
V letošním roce jsme už od jarních měsíců pracovali naplno, nenechávali jsme
nic náhodě. Současně probíhalo několik stavebních akcí najednou, výsadba
zeleně a opravy či rekonstrukce. O některých dokončených akcích se mohu
zmínit, ale všechno, co bylo letos uděláno, se do tohoto článku ani nevejde.
V každé místní části bylo zhotoveno odpočinkové místo (lavička, koš, stojan
na kola, infoskříňka). Místa byla financována částečně ze získaných dotací.
Ve Velkých Heralticích bylo dokončeno prodloužení vodovodního řadu na ul.
Úzké a ul. Opavské včetně připravených domovních přípojek.
Pod Poštou a Zdravotním střediskem je postavena nová opěrná zeď. Zbývá ještě
dokončit na vrchní část zdi oplocení. Pozemek za zdí bude v budoucnu sloužit
dětem, takže se tím rozšíří další plocha v mateřské školce. Úpravy by měly začít
na jaře příštího roku. U zdi jsme instalovali lavičku s košem, pracovníci obce
vysadili zeleň a keře. Mým osobním názorem je, že by se určitě mělo v roce
2018 pokračovat další částí zdi před Mateřskou školkou.
Chtěla bych zmínit i to, že naši pracovníci vytvořili pěkné posezení před
hřbitovem, jsou zde instalovány dvě lavičky s novými záhony.
Opravili jsme část chodníku k autobusové zastávce, která byla v havarijním
stavu.
Byla dokončena první etapa rekonstrukce místností na obecním úřadě. Prostory
jsou připraveny tak, aby se mohl přes zimu zhotovit nábytek a regály nejen pro
knihovnu, ale i pro infocentrum. Chtěli bychom, aby provoz zde byl zahájen co
nejdříve, a aby zde děti i dospělí rádi chodili.
V Košeticích jsme zprovoznili víceúčelové hřiště, pracovníci obce vysadili
stromy, túje, keře a zhotovili část přístupových chodníků u hřiště. Další
dokončovací práce by měly proběhnout na jaře.
V Košeticích také vzniklo vedle kapličky, směrem na Svobodné Heřmanice,
odpočinkové místo s lavičkou, stojanem na kola, košem a infoskříňkou.
V Malých Heralticích jsme obdrželi dotaci na zhotovení posezení (lavičky a
koše) v parku za Kulturním domem včetně výsadby zeleně, stromů a keřů. Dílo
je však plánováno na několik etap, ale už dnes můžu říct, že zde bude nádherné
prostředí, které by mělo být v budoucnu propojeno naučnou stezkou, která
povede přes les a pastviny, až do Velkých Heraltic. Čeká nás kolem toho však
hodně práce.
V jarních měsících jsme dokončili a opravili chodníky až po křižovatku směrem
k obci Sosnová, pracovníci položili novou zámkovou dlažbu a občanům jsme
zrekonstruovali vjezdy k rodinným domům.
V Sádku máme rozpracovaný projekt na vybudování nového sportovního areálu
za Kulturním domem, jako zázemí pro hřiště a pergolu by se v budoucnu měla

využít budova, ve které dříve byla knihovna a sklad, což bude také součástí
návrhu v projektu. Celý projekt včetně stavebního povolení by měl být
k dispozici před velkými prázdninami v roce 2018, poté by se mělo začít
s realizací.
Hasiči v Sádku dokončují podkrovní prostory v hasičské zbrojnici. Nově
vznikne místnost a zázemí nejen pro dobrovolné sádecké hasiče, ale i pro
zásahovou jednotku. Postavili v půdním prostoru sádrokartonové příčky,
podlahu s OSB desek, zateplili půdní prostor včetně stěn, zhotovili novou
elektroinstalaci.

Nezmínila jste obec Tábor, tam se v letošním roce nic nedělalo?
V každé obci se něco v letošním roce dělo, i v obci Tábor. Nebylo to však o
velkých investicích, ale spíše o společenském životě. Tábor si po celý rok
připomínal 400 let od svého vzniku. V průběhu roku se uskutečnilo několik akcí
pro občany a všechno vyvrcholí 17. prosince, kdy v Kulturním domě bude
promítnut film k výročí obce a bude k dispozici kniha „Tábor ve Slezsku“,
kterou jsem napsala. Místní občané, spolek „Tábor ve Slezsku“ ve spolupráci
s osadním výborem a obcí připravili 1. část oslav v srpnu a ukončí oslavy právě
před Vánocemi.

Je sice konec roku. Připravujete již dnes nějaké stavební akce na příští
rok a jaké?
Ano, přestože se blíží prosinec, my nesedíme, podali jsme ještě koncem října
dvě žádosti o dotaci. Jedna z nich je zateplení fasády na objektu Mateřské školky
a výměny kotlů ve Velkých Heralticích. Před týdnem jsme dostali informaci, že
z Operačního programu životního prostředí nám dotace byla přiznána. Z toho
máme opravdu velkou radost, protože v jarních měsících dostane MŠ „nový
kabát“ a ušetří se tím hodně tepelné energie, obdobně jako v Základní škole.
Druhou dotaci jsme požádali na rozšíření skupinového vodovodu, tzn. napojení
dvou vrtů pod zámkem, vystrojení vrtů a nové úpravny vody. Tady ještě musíme
na zprávu počkat, budeme vědět v první polovině prosince.

Říkáte zde občanům, kolik se udělalo. Jak jste tedy spokojená s tím,
co se letos podařilo?
Budete se divit, ale člověk nemůže být nikdy spokojený, protože potom by tzv.
usnul na vavřínech. Nepodařila se nám získat, pro velké množství podaných
žádostí, dotace na hasičskou zbrojnici ve Velkých Heralticích. Na druhou stranu
mě může těšit, že jsme získali takovou malou náplast na bolest, a to výměnu 3
hasičských vrat hasičských garáží.
Jak se nám dílo podařilo, to musí ocenit občané. Stále je co opravovat a udržovat.
Je to opravdu jen částečný výčet toho, co se nám podařilo uskutečnit.
Jana Zechová, starostka
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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,
- dle předtištěného formuláře na poště (po vyplnění složenky).
Pro snadnější identifikaci plateb žádáme o uvedení variabilního symbolu dle
formuláře, případně o upřesnění ve zprávě pro příjemce. Žádáme také občany,
u kterých dojde v průběhu roku k jakýmkoliv změnám (změna trvalého pobytu,
pes aj.), aby neprodleně tuto informaci sdělili v účtárně OÚ.
info Obecní úřad

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu bude probíhat od 4. 1. 2018, vždy v lichý týden,
v neplynofikovaných obcích každý týden. Upozorňujeme občany, že od 1. 1.
2018 budou vyvezeny popelnice pouze občanům, kteří odevzdali registraci.
Svoz plastu bude probíhat od 3. 1. 2018, vždy první středu v měsíci.
info Obecní úřad

Odečty domovních vodoměrů
Upozorňujeme odběratele obecního vodovodu, že budou prováděny pracovníky
obecního úřadu a správy vodovodu pravidelné odečty vodoměrů a kontrola jejich
technického stavu, a to ve dnech 11. – 15. 12. 2017! Prosíme občany
o zpřístupnění měřidel. V případě, že nebude odběratel zastižen, bude mu
vhozen do schránky odečtový lístek, který je nutno odevzdat na OÚ nejpozději
do 20. 12. 2017, případně je možné nahlásit stav vodoměru e-mailem nebo
telefonicky.
info Obecní úřad
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Dotace
Projekt „Stavební úpravy budovy obecního úřadu Velké Heraltice“
Rekonstrukce probíhala od června do října 2017. Rekonstrukce byla
financována částečně i z poskytnuté dotace z Moravskoslezského kraje, v rámci
dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2017, který
přispěl částkou 300 000,- Kč, což je 30,44 % z celkových nákladů rekonstrukce.

Projekt „Sportovní víceúčelové hřiště v Košeticích“
V měsíci září byla dokončena realizace víceúčelového hřiště v Košeticích.
Výstavba byla financována částečně z poskytnuté dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj v rámci dotačního programu Podpory obnovy a rozvoje venkova,
které přispělo částkou 400 000,- Kč.

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.
info Obecní úřad
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Čekají nás prezidentské volby 12. a 13. ledna 2018
Pozor v letošním roce nastala změna u volebního okrsku č. 1 Velké Heraltice.
Volební místnost byla přemístěna do Společenského domu, Školní ul. č. p. 214!
V ostatních okrscích Malé Heraltice, Sádek, Košetice a Tábor zůstává volební
místnost beze změny.
info Obecní úřad

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Lesy České republiky oznamují občanům, že v roce 2017
bude probíhat prodej vánočních stromků:
v úterý 12. prosince v době od 8.00 do 16.30
a ve středu 13. prosince v době od 8.00 do 16.30.
Prodej bude probíhat u budovy polesí na ulici Zámecké
č. p. 104 ve Velkých Heralticích.
Ceny vánočních stromků jsou od 100,- do 250,- Kč.
Ondřej Demel, revírník

Zákaz vstupu do lesů o Vánocích
Obecní úřad Velké Heraltice oznamuje, že od 1. prosince do 26. prosince 2018
vydává „Zákaz vstupu do porostů mladších 20 let“, které jsou ve vlastnictví
obce. Za porušení zákazu hrozí 20.000,- pokuta. Některé porosty byly opatřeny
speciálním nástřikem, jenž za pokojové teploty silně zapáchá. Na toto nařízení
bude dohlížet lesní stráž a posílené hlídky Policie.
info Obecní úřad

Pravidla pro odkup palivového dříví z obecních lesů občany obcí patřících pod
Obecní úřad Velké Heraltice v roce 2018
1. Žadatel nemá vůči obci Velké Heraltice žádné dluhy – závazky od doby
podání žádosti do termínu předpokládaného odkupu dřeva.
2. Písemnou žádost doručí přímo na obec Velké Heraltice, tam bude zapsán
do pořadníku.
3. Žadatel (tím se myslí celá domácnost, dle trvalého bydliště – čísla
popisného) může odkoupit palivové dříví nejdříve po pěti letech od
předchozího odkupu. Platí v případě, že poptávka po palivovém dříví
v daném období bude vyšší než nabídka.
4. V případě kladného vyřízení žádosti bude žadatel informován o termínu
odvozu dřeva z lesa hajným obecních lesů.
5. Samotná nakládka a odvoz palivového dříví bude koordinována a
kontrolována hajným obecních lesů, a to včetně následné kontroly řádného
úklidu žadatelem po těžbě.
6. Celkový objem nakládky palivového dříví činí 3-5 m3 podle označeného
území hajným po těžbě dřeva.
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7. Úhradu palivového dříví provede žadatel, na základě změření objemu
palivového dříví hajným, na pokladně obecního úřadu do 3 pracovních dnů
po nakládce a odvozu.
Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách obce nebo osobně vyzvednout
na Obecním úřadě.
info Obecní úřad

Farnost Velké Heraltice ukončila první etapu opravy fasády
V měsíci září byla ukončena první etapa opravy fasády farního kostela ve
Velkých Heralticích. Z věže byly sejmuty kříž a tzv. makovice, na které byly
pravděpodobně vidět pozůstatky 2. svět. války, protože makovice je prostřílena
náboji. Byly odvezeny do dílny, kde byly opraveny. Dále bylo mechanicky
očištěno zdivo na fasádě, došlo k výškrabu spár a bylo
nově zaspárováno cementovou maltou, římsy a štukové
prvky byly očištěny a zpevněny. Věž byla pokryta
novými měděnými plechy. Udržovací práce na objektu,
který je nemovitou kulturní památkou, spočívaly ve
statickém zajištění objektu, sešití vodorovných a
svislých trhlin vysokopevnostní ocelí, dále došlo k
odstranění poškozených prvků krovu a jejich nahrazení
kopiemi, včetně okosení hran a ozdobné profilace,
kompletní výměna stávajícího bednění, položení
pojistné izolace pod skládanou krytinu. Byly zhotoveny
klempířské prvky i oplechování z měděného plechu,
podokapní žlaby, střešní sněhové zachytávače a další.
Celá rekonstrukce je řízena Biskupstvím Ostravsko-opavským, které práce na
kostele konzultuje se zástupcem Národního památkového ústavu v Opavě,
zástupcem místní farnosti, zástupcem obce, realizační firmou WINRO s.r.o.
Velké Hoštice a dalšími odborníky.
info Obecní úřad

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v roce 2018 proběhne v termínu od 1. do 14. ledna.
Výnos z tříkrálové sbírky 2017 umožnil nakoupit zdravotní materiál pro klienty
ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče, dále umožnil pořídit auto
pro pečovatelskou službu, koupit vysokozdvižný vozík pro Chráněné technické
dílny a zahájit přípravné práce pro stavební úpravy sociálně terapeutické dílny
Radost.
Výtěžek tříkrálové sbírky 2018 plánuje charita Opava využít na nákup
zdravotnického materiálu a auta na CNG pro ošetřovatelskou službu, pokračovat
ve stavebních úpravách sociálně terapeutické dílny Radost a na pořízení vozidla
pro dopravu materiálu pro Chráněné technické dílny.
Charita Opava
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Třídění odpadů se vyplatí
Také jste si všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se
někde váží popelnice, a že obce a města hledají způsoby, jak občany motivovat
k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože Ministerstvo
životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí
je i zvyšování poplatku za skládkování komunálního odpadu.
Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí
500,- Kč/tunu, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu
2 000,- Kč/tunu.
Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a
z odpadů zbytkových netříditelných. Z průzkumu vyplývá, že využitelných
odpadů je v komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze
20 % odpadů a zbylých 60 % využitelných odpadů skončí na skládce jako
směsný odpad, za který obec/město platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory.
Pokud se zvýší skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá
dosáhnout poctivějším tříděním odpadů a snižováním jejich produkce.
Kdo poctivě třídí odpady, nemusí se bát zvyšování poplatku za odpady.
Mojeodpadky.cz

Poděkování jednotkám sboru dobrovolných hasičů
Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych poděkoval jménem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje Vaší jednotce sboru dobrovolných hasičů za obětavé
nasazení a vynikající zvládnutí následků větrné smrště, která zasáhla také území
Moravskoslezského kraje okresu Opava ve dnech 29. – 30. října 2017.
V souvislosti s tímto meteorologickým jevem se jednotky požární ochrany všech
kategorií účastnily likvidace 92 evidovaných událostí. V převážné míře se
jednalo o spadlé stromy a jiné překážky na komunikacích, uvolněné a poškozené
střešní krytiny a další technické zásahy. Silný vítr na našem území kulminoval
v neděli 29. října 2017 v odpoledních hodinách a přetrval se slábnoucí intenzitou
i do následujícího dne.
Přibližně 60 % jednotek požární ochrany, které byly vyslány k událostem
souvisejícím s vichřicí, mělo vícenásobný zásah v rámci jedné evidované
události.
Předejte prosím mé osobní poděkování členům Vaší jednotky sboru
dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci následků zmíněných událostí.
Díky jejich obětavé práci byla zajištěna kvalitní pomoc občanům, došlo ke
zdárnému zdolání následků a zmírnění škod způsobených živelní pohromou.
Zároveň mi dovolte poděkovat Vám osobně za podporu, kterou jako zřizovatel
věnujete zajištění požární ochrany ve Vaší obci.
plk. Ing. Kamil Pastuszek
ředitel územního odboru Opava
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Poděkování sádeckým hasičům
Kácení vzrostlých stromů v zahradě může být někdy velký problém – okolní
ploty, střechy, ovocné stromy apod. V našem případě šlo o
50 let starý ořešák, který se nakláněl k sousedům.
Obrátili jsme se proto na sádecké hasiče, kteří ochotně
přišli. Dušan Gregořica a Martin Mühr zhodnotili celou
situaci, přinesli nářadí a pustili se do kácení. K traktoru
jsme lany přivázali strom, a asi po deseti minutách ořešák
ležel, tak jak jsme chtěli. Bylo nám z toho trochu smutno,
protože to byl krásný, veliký strom, a po celé roky měl
bohatou úrodu.
Uvnitř byl ale celý vyhnitý, a jak se poté ukázalo, držel jen
po svém obvodu. Kontrolujte proto své stromy, abyste tak
předešly škodám na majetku, ale i na zdraví.
To Vám radí Jan Mašek ze Sádku

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
Soutěž „O nejoriginálnější fotografii“
Proběhl již sedmý ročník fotografické soutěže „O nejoriginálnější fotografii.“
I letos byly vyhlášeny dvě kategorie a počet účastníků byl rekordní.
Hodnocení soutěže měla za úkol kulturní komise, která hodnotila anonymní
fotografie. Po dlouhém rozhodování se výhercem v kategorii do 15 let stala
Kristína Štěpánová, druhé místo získala Natálie Fichnová a třetí místo obsadila
Veronika Štěpánová. V kategorii 16 a více let se na prvním místě umístila paní
Blanka Špalková, na druhém místě se umístil pan Pavel Ivánek a třetí místo
obsadil Daniel Riedel.
Krásné ceny všem vítězům budou předány na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce. Vítězné práce budou vystaveny na webu obce
www.velkeheraltice.cz a www.obecvelkeheraltice.rajce.net, v obecní knihovně
ve Velkých Heralticích a ve vývěsní skřínce před restaurací „U tří kaštanů.“
Těšíme se na další ročník této soutěže a věříme, že se opět objeví velmi zajímavé
a různorodé fotografie.
info Obecní úřad

Zprávičky z MŠ Sádek
Školní rok běží v plném proudu a s ním také akce, které jsme pro děti
naplánovali. Za malé ohlédnutí stojí návštěva Slezského divadla, ve kterém jsme
s dětmi shlédli pohádku O Vlku a kůzlátkách. Dětem se představení velmi líbilo
a po návratu do školky si kreslily obrázky vlka a kůzlátek. Také jsme navštívili
kino Mír s programem krejčíka Honzy a jeho látanými příběhy. Hudebněvzdělávací program nás velmi zaujal. Zopakovali jsme si měsíce v roce, dny
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v týdnu, roční období, zazpívali si písničky a rozpohybovali tělo. Závěrem
vystoupení si naše děti zahrály polštářovou bitvu plnou smíchu.
Děti si užily i pobyt ve školce. Mimo podzimního tvoření krásných svícnů
z přírodnin, byl velkým prožitkem Halloween, kdy jsme vyráběli netopýry,
dělali si vlastní svítilničky v podobě dýní a jednu velkou jsme společnými silami
vydlabali, vyřezali a rozsvítili si ji v naší šatně.

Tím nám podzim pomalu končí a čekají nás přípravy na zimu. Těšíme se na první
sníh i předvánoční čas, se kterým jsou spojené další příjemné aktivy jako nácvik
na vánoční besídku, návštěva SVČ v Opavě s oblíbeným čertováním, návštěva
zámku ve Velkých Heralticích a každoroční adventní výstava nebo také návštěva
Slezské tvorby. Budeme moc rádi, když si děti naplánované akce užijí tak, jako
ty minulé ☺.
Klára Bendová, učitelka MŠ Sádek
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Začátek nového školního roku v MŠ Velké Heraltice
Nový školní rok začal příchodem nových dětí do MŠ, přišlo 11 nových
kamarádů.
Hned na počátku školního roku děti shlédly společně s kamarády 1. třídy
pohádku „O líném broučkovi“, ze které si odnesly ponaučení o tom, že lenost se
nevyplácí.
V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu naši školičku se svým
programem navštívila Správná 5. Ve velice zajímavém interaktivním programu
se děti dozvěděly mnoho užitečných rad a poznatků o zdravém stravování,
složení správného zdravého jídelníčku a o nutnosti každodenního pohybu nejen
doma, v kroužcích, ale také hlavně venku. Výběrem správných potravin
pomohly uzdravit nezdravého Péťu.
Starší děti v průběhu 10 lekcí absolvovaly předplavecký výcvik v Plavecké škole
Opava.
V prvním říjnovém týdnu se ve školičce sešli rodiče dětí obou tříd ke
společnému odpoledni dětí s rodiči s názvem Podzimní bramboriáda. Děti
rodičům předvedly krátký program, v připravené překážkové dráze si s chutí
zasportovaly. Přítomné maminky také předvedly svůj um ve škrábání brambor
na čas a o nejdelší bramborovou slupku. Nakonec si rodiče s dětmi vyrobili
krásné výrobky z brambor a přírodnin (ježky, panáčky, různá zvířátka...), které
si odnesli pro radost domů.

Velice krásně zpracované divadelní představení v prostorách Slezského divadla
v Opavě navštívily starší děti. Ty se do příběhu O vlkovi a kůzlátkách tak vžily,
že pomáhaly kůzlátkům tak, že upozorňovaly, kdy je vlk nablízku a jestli
kůzlátka mohou na dvoreček. Chválím všechny maminky, které své děti
přiměřeně svátečně oblékly a tímto ještě více umocnily slavnostní kulturní
zážitek svých dětí.
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A nyní je před námi nejkrásnější období celého roku, na které se všichni moc
těšíme. Ale o adventu ve školičce si napíšeme zase příště.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

Moje malá vlast
Obec Pawlowiczki, polský partner Obce Velké Heraltice, připravila pro žáky
základní školy z obce Pawlowiczki a Velké Heraltice soutěž „Moje malá vlast“.
Cílem soutěže bylo motivovat žáky k tomu, aby chtěli blíže poznat historii a
krásy své obce, rozvíjet různé formy umělecké tvořivosti a rozvíjet spolupráci a
integraci obcí.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. První kategorie (1.-3. třída) se zúčastnila
výtvarné soutěže „Pohlednice z mé obce“. Žáci kreslili objekty, místa, symboly
a zvyky příznačné pro jeho obec. Druhá kategorie (4.-7. třída) se zúčastnila
literární soutěže „Moje rodná obec“, ve které libovolným slohovým útvarem žáci
popisovali oblíbené místo v obci a vzpomínky na toto místo. Poslední kategorie
(8.-9. třída) vytvářela multimediální práci s názvem „Fotoreportáž v čase“.
Výsledkem poslední kategorie byla prezentace fotografií a pohlednic, ukazující
proměny obce v čase.
Vyhlášení soutěže a slavnostní předání cen se uskutečnilo 20. října na Obecním
úřadě v Pawlowiczkach, kde proběhla i prezentace vítězných prací.
Děkujeme žákům Základní školy Velké Heraltice, kteří se soutěže zúčastnili.
info Obecní úřad
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ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Maloheraltický karmáš 2017
Dne 19.8.2017 proběhl v Malých Heralticích již pátý ročník Maloheraltického
karmáše. Program odstartoval turnaj v nohejbale, a i přes nepřízeň počasí byl
turnaj dohrán až do konce. Vítězným týmům byl předán pohár a diplomy. Celou
přípravu turnaje měl na starosti pan Dalibor Zwardoň, za což mu patří
poděkování. V odpoledních hodinách se počasí umoudřilo a přestalo pršet. Děti,
které přišly akci navštívit, toho hned využily a mohly se vyřádit na kolotoči,
zkusit střelbu ze vzduchovky, nebo se nechat pomalovat na obličeji speciálními
barvami. Poslední atrakci spolehlivě využili i někteří dospělí.
Odpoledne se přišli publiku představit Myslivečtí trubači ze Slezské Harty.
Během půlhodinového koncertu odehráli různé jednoduché lovecké signály a
úlovky používané v myslivecké praxi, ale i delší skladby, které jsou běžnou
náplní slavnostních ceremoniálů. Myslivecké troubení vzbudilo u posluchačů
pozornost a mělo velký ohlas.
Kulturní program přijela večer obohatit country kapela Kavalerie, která hrála až
do pozdních nočních hodin.
Během celého dne se o návštěvníky starali myslivci z Mysliveckého spolku
Herlička. Ze zvěřiny byl k dispozici zvěřinový guláš, klobásky a k pivu byly
vynikající myslivecké topinky.
Velký dík patří všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli, myslivcům za
výbornou kuchyni, paní Bilíkové za přípravu kulturního domu, Obci Velké
Heraltice za finanční podporu a hlavně všem, kteří nás přišli podpořit. Doufáme,
že se letošní ročník líbil a budeme se snažit, aby byl příští karmáš ještě lepší.
Za pořadatele Ing. Radomír Martínek

Sv.Martinská husa má ve Velkých Heralticích tradici
V letošním roce se v listopadu konal 3. ročník Sv.Martinské husy ve
Společenském sále ve Velkých Heralticích.
Velkoheraltický spolek „Žijeme tady s Vámi“ připravil pěkně vypečenou husu
se zelím a knedlíkem, která byla největším trhákem podvečera. Dále měl několik
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specialit, jako ražniči s bramborovými plackami, hranolky s kuřecím řízkem,
husí játra na topince a další. Mimo jiné bylo možno ochutnat čerstvě upečené
zákusky ke kávě, bombardino a jiné. Na programu bylo i vystoupení spolku,
které bylo bezesporu vynikající a téměř profesionální. Ve večerních hodinách
pak zahrála a zazpívala hudební skupina LA NANITA, která přítomné
rozparádila svými známými hity.
Jedním slovem – nezapomenutelná akce!
Spolek tímto děkuje všem, kteří se přišli bavit.
Spolek „Žijeme tady s Vámi“

TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE
Vážení příznivci heraltické čutané!
Přinášíme vám krátké zhodnocení podzimní části sezony 2017/2018, která
ve všech směrech navázala tu velmi úspěšnou minulou.
Historickým postupem do I. A třídy naši muži už tak doslova přeletěli metu,
o které se nám ještě nedávno ani nezdálo, že vůbec lze v našich skromných a
domáckých podmínkách dosáhnout. Ovšem samotná utkání s mnohem
vyspělejšími, většími a rozvinutějšími kluby reprezentované zejména Prajzkou
jasně ukázala, že co se zdálo zprvu naši největší slabinou, je naopak naší
devizou. Nikdo ze soupeřů nás nebral vážně, jen řešili, kolik že nám to naloží a
že šupem pomažeme zpět o patro níž. Popravdě i samotná letní příprava, kde
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jsme sice opět po odmlce vyhráli tradiční Memoriál Františka Matyáše
v Jakartovicích, ale pak jsme v pohárových utkáních s outsidery z okresu
nepřesvědčili. Za obrovského zájmu našich fanoušků, díky kterému jsme po
dlouhých letech vypravili ke vzdálenějším soupeřům zcela zaplněný autobus,
jsme ale hned v úvodních utkáních překvapivě obrali o body favority soutěže, a
ještě k lepším výkonům nás pak paradoxně nakopla potupná pohárová prohra
v Budišově. V mistrácích jsme začali sbírat body venku a poté hlavně
v domácích zápasech jsme soupeře jednoho po druhém sráželi těsnými výhrami
na kolena. Ačkoli konec podzimu jsme už výsledkově tak nezářili v konfrontaci
se samotnou špičkou soutěže, získaných 21 bodů při větším počtu venkovních
zápasů, což se nám mnohdy nepodařilo ani v minulých letech v nižších
soutěžích, je skvělou výchozí pozicí do jarních odvet. Vedení Sokola děkuje
hráčům a vedení týmu za předvedené výkony a fanouškům za opravdu skvělou
podporu a věříme i v její pokračovaní ve zbytku sezony. Zimní spánek našim
mužům skončí tradičním zimním turnajem v malé kopané O Heraltický škrpál
6. 1. 2018 a v polovině ledna začne pak tvrdá zimní příprava lemovaná řadou
přípravných zápasů a kondičním soustředěním v Beskydech v polovině února.
Muži I. A třída MSKFS skupina A
Rk.

Družstvo

Záp. Skóre Body

1 Hlubina

13

37:18

25

2 Oldřišov

13

33:25

24

3 Kobeřice

13

31:25

21

4 Velké Heraltice 13 18:21

21

5 Kravaře

13

33:18

20

6 Slavkov

13

21:20

20

7 Darkovičky

13

14:13

19

8 Ludgeřovice

13

33:29

18

9 Mokré Lazce

13

31:35

17

10 Bolatice

13

31:29

16

11 Chlebičov

13

17:26

16

12 Jakubčovice

13

28:32

14

13 Krásné Loučky

13

16:25

12

14 Vítkov

13

18:45

9

Další velkou radostí jsou naše mládežnické týmy starších a mladších žáků a také
mladší přípravky.
Velmi slušně se s podzimem popasovali naši starší žáci. Navázali na zlepšené
výkony z jarní části, a i přes fakt, že většinu kádru tvoří mladší žáci, kteří často
stíhali i dva zápasy za sebou, lze považovat postavení ve středu tabulky za
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zasloužené. Každopádně máme na čem pracovat, zejména na zdravém
sebevědomí, vůli a také disciplíně, abychom se mohli rovnat výše postaveným
týmům.
Tabulka starší žáci okresní soutěž 1+7
Rk.
1

Družstvo
Hradec nad
Moravicí

Záp. Skóre Body
7

57:3

21

2 Štáblovice

7

36:9

16

3 Holasovice

7

36:24

13

4 Hlavnice

7

41:21

12

5 Velké Heraltice

7

30:33

10

6 Malé Hoštice

7

25:30

6

7 Oldřišov

7

18:45

4

8 Brumovice

7

4:82

0

Absolutně největší spokojenost panuje ovšem s výkony a výsledky našich
mladších žáků. Ti jasně potvrdili svou očekávanou sílu a překonali předsezonní
medailové ambice. Ovládli svou soutěž, a jak bylo zmíněno výše, i přes místy až
nadměrné zápasové vytížení, protože jsou i nedílnou a důležitou součástí týmu
starších žáků. Dokázali prodat své schopnosti, které nabyli už díky mravenčí
trenérské práci v týmu přípravky a věříme, že třeba již v příští sezoně budou
tvořit také základ týmu žáků, které bychom mohli po dlouhých letech přihlásit
opět do velkého fotbalu 1+10. Velkým oceněním naší práce s mládeží je pak
nominace našich hráčů (Veronika Štěpánová, Maxim Štěpán, Kuba Mezihorák
a Lukáš Bernát) do výběru, který bude reprezentovat náš okres na krajském
turnaji.
Tabulka mladší žáci okresní soutěž 1+7
Rk.

Družstvo

Záp. Skóre Body

1 Velké Heraltice

9

42:9

24

2 Malé Hoštice

9

37:14

21

3 Chvalíkovice

9

41:23

20

4 Slavkov

9

31:24

15

5 Štítina

7

21:16

12

6 Kylešovice

8

40:27

11

7 Zlatníky

8

22:29

9

8 Mokré Lazce

9

24:47

6

9 Chlebičov

9

16:55

4

10 Holasovice

9

24:54

2
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První soutěžní krůčky učinili také naši nejmladší fotbalisté mladší přípravky.
Svišti ročníku 2009 a mladší jsou teprve na začátku své budoucí fotbalové
kariéry a věříme, že díky trpělivosti i zaujetí pro hru jak hráčů, tak i trenérů
překonají úvodní fotbalové těžkosti a kopaná si najde v jejich srdcích a
kalendářích své trvalé a důležité místo.
Tabulka mladší přípravka okresní soutěž 1+4
Rk.

Družstvo

Záp. Skóre Body

1 Slavia Opava

7

96:22

18

2 Kylešovice

7

90:32

17

3 Chvalíkovice

7

80:22

16

4 Slavkov

7

102:35

13

5 Velké Heraltice

7

87:42

9

6 SFC Opava

7

45:102

4

7 Budišov nad Budišovkou

7

28:91

4

8 Suché Lazce

7

7:189

0

Vedení Sokola děkuje mladým hráčům i realizačním týmům za příkladnou
reprezentaci a jako malou odměnou pak bylo uspořádání ukončení sezony
v místní pizzerii.
V práci s našimi malými svěřenci nechceme zahálet ani během zimní přestávky,
proto již během listopadu opět naplno probíhají tréninky na umělce u školy,
případně pak v tělocvičně při nepříznivém počasí. Zároveň je v plánu účast na
halových turnajích na Opavsku či Bruntálsku a také v jednání kondiční a herní
soustředění během jarních školních prázdnin 2018.
Závěrem ještě shrňme i mimosportovní činnost, té jsme se věnovali především
v našem areálu. Během léta
a podzimu jsme zpřístupnili
nové parkoviště díky ochotě
a
vstřícnosti
rodiny
Hutařových, dále dokončili
rekonstrukci
zbývajících
laviček na svahu u lesa.
Vyměnili jsme vstupní
dveře do kabin a bývalé
hospody, provedli nutné
opravy na střeše kabin,
opravili konstrukce zábran a
sítě za oběma brankami
hlavního hřiště a další velké akce proběhnou i během zimní přestávky. Přijďte
se přesvědčit sami během jarních zápasů našich družstev!
Za TJ Sokol Martin Šmajstrla
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Přehled připravovaných akcí prosinec 2017 – únor 2018
PROSINEC
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Sobota 2. 12. 2017 od 14:00 hodin, Společenský dům Vel. Heraltice
Pořádá: Obec Velké Heraltice ve spolupráci s Kulturní komisí obce
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VEL. HERALTICÍCH
Neděle 3. 12. 2017 od 15:30 hodin, parkoviště Vel. Heraltice
Pořádá: Obec Vel. Heraltice, TJ Sokol
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ A MŠ VELKÉ HERALTICE
Čtvrtek 7. 12. 2017 od 16:00 hodin, Společenský dům Vel. Heraltice
Pořádá: ZŠ Velké Heraltice
SETKÁNÍ SE SENIORY
Pátek 8. 12. 2017 od 9:00 hodin, Společenský dům Vel. Heraltice
Pořádá: Obec Velké Heraltice
KARMÁŠ VE VEL. HERALTICÍCH
Neděle 10. 12. 2017, kostel Vel. Heraltice
Pořádá: Římskokatolická farnost Vel. Heraltice
ADVENTNÍ SETKÁNÍ V TÁBOŘE
Neděle 17. 12. 2017, KD Tábor
Pořádá: Spolek Tábor ve Slezsku
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Úterý 26. prosinec 2017, Společenský dům Vel. Heraltice
Pořádá: TJ Sokol Vel. Heraltice

LEDEN
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
1. - 14. leden 2018, Vel. Heraltice, Sádek, M. Heraltice, Košetice, Tábor
Pořádá: Charita Opava
HERALTICKÝ ŠKRPÁL - TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Sobota 6. leden 2018, Víceúčelové hřiště Vel. Heraltice
Pořádá: TJ Sokol Vel. Heraltice
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ OCHOTNICKÉHO SPOLKU
„PAJŠL“ HLAVNICE
Neděle 7. leden 2018, Společenský dům Vel. Heraltice
Pořádá: Obec Velké Heraltice
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ZIMNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Sobota 27. leden 2018, tělocvična ZŠ Vel. Heraltice
Pořádá: TJ Sokol Vel. Heraltice

ÚNOR
SPOLEČENSKÝ VEČER
Sobota 3. únor 2018, Společenský dům Vel. Heraltice
Pořádá: Obec Velké Heraltice ve spolupráci s Kulturní komisí Obce
MASOPUSTNÍ PRŮVOD A POCHOVÁNÍ BASY VE VELKÝCH
HERALTICÍCH
Sobota 10. únor 2018, dopoledne průvod masek obcí, večer maškarní bál s
pochováním basy
Pořádá: TJ Sokol Vel. Heraltice

Termíny akcí mohou být upraveny, čas a bližší informace budou upřesněny
na plakátech!

Poděkování
Obecní úřad a kulturní komise Obce Velké Heraltice
tímto děkuje všem svým členkám, místním spolkům,
organizacím a dobrovolníkům, kteří se podíleli
v uplynulém roce na přípravě a realizaci společenských
a kulturních akcí v obci i místních částech. Mnoho
z těchto akcí se za dobu své existence stalo již
tradičními událostmi.
Také je třeba poděkovat našim partnerům, kteří pomáhají finančně či materiálně.
Bez aktivity těchto firem, složek a jednotlivců by nebylo možné zajistit plynulý
průběh akcí a udržet tak společenský život v naší obci.
Doufejme, že všem zúčastněným vydrží nadšení a energie i do dalších let a
budeme i nadále společně usilovat o zachování těchto tradic!
Zároveň přejeme všem zmiňovaným příjemné prožití vánočních svátků a do
roku 2018 mnoho zdraví a štěstí ☺
za Obec Velké Heraltice Olga Štěpánová

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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