OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
IX. ročník
č. 3/2016 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a já věřím, že jste si je dostatečně užili a načerpali sil
do dalších měsíců tohoto roku.
My jsme tento klidný čas dovolených prožívali pracovně. Připravovali jsme
dotace, o kterých se dočtete uvnitř zpravodaje, a řešili jsme různá témata, která
budou aktuální v následujících týdnech či měsících, tak aby se naše obec a její
místní části dále rozvíjely, vzkvétaly, a abyste se Vy, občané v nich cítili
příjemně.
Jana Zechová, starostka
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Položení věnce k pamětní desce Jana Kubiše v Sádku

Nohejbalový turnaj v Malých Heralticích
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Otázky pro starostku
Ve čtvrtek 1. září 2016 začal na všech základních školách nový školní rok.
Kolik prvňáčků usedne do školních lavic u nás ve Velkých Heralticích?
Počet žáků je stejný jako loňský školní rok. Loni zasedlo do lavic 14 prvňáčků,
letos to bylo také 14 dětí. Už po druhé byli 1. září slavnostně vedením obce
přivítáni žáci první třídy, a to ve Společenském domě ve Velkých Heralticích.
Každý prvňáček obdržel od nové třídní učitelky pamětní šerpu a od obce a
místostarosty Ing. Martina Šmajstrly menší dárek.
Co byste popřála novým prvňáčkům, kteří už zasedli do lavic?
Přeji jim všem, aby si tyto dny užívali jako jednu z nejvýznamnějších událostí
v jejich životě. Současně jim přeji, aby pro ně byl celý školní rok nabitý nejen
vědomostmi, ale také radostí ze setkání s novými kamarády.
Jaké investiční akce se realizovaly v základních a mateřských školách během
prázdnin?
V mateřské školce Sádku jsme vybudovali na místní zahradě našimi
pracovníky dvoje nové schody, tak aby se to dětem neklouzalo, a chceme
upravit prostor u pískoviště.
Ve Velkých Heralticích jsme udělali dětem radost. Byly doplněny další dětské
herní prvky, a to kladinu a dvě houpačky. Připravujeme ještě zhotovení
dřevěné zástěny v kombinaci s výsadbou zeleně. Dále jsme odbagrovali část
zeminy, kde bychom chtěli rozšířit venkovní herní prostor pro děti (pod
Zdravotním střediskem a Poštou). To však je spojeno s rekonstrukcí celé
původní zdi, která je v havarijním stavu, a kterou bychom chtěli opravit
pravděpodobně v zimních měsících. Zeď musí být kompletně odstraněna a na
jejím stávajícím místě by měla stát nová. Z přední části zdi z ul. Opavské jsme
navrhli menší odpočinkovou zónu s lavičkou, košem a doplníme ji výsadbou
zeleně v jarních měsících.
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V průběhu roku nás ve zpravodaji informujete, co se v obci a místních
částech daří měnit. Jaké změny proběhly o prázdninách?
Dokončili jsme další část chodníků v Malých Heralticích, v Sádku pracovníci
udělali bezbariérový přístup pro invalidy v kulturním areálu, vyměnili schody u
floriánské kapličky, obnovili jsme lazurovacím lakem dřevěné zábradlí pod
hřbitovem, odvezla se hlína a suť, která ležela dlouhodobě za Kulturním
domem. Prostranství je tak připraveno k zaměření a zhotovení studie
sportovního areálu včetně sociálního zázemí a parkovacích ploch. Ve Velkých
Heralticích sanační firma podřezala část zdi objektu Zdravotního střediska a
Pošty, zhotovila sanační omítky. Pracovníci obce nyní odkopávají hlínu až
k základům a pokládají hydroizolaci, z části bude objekt zateplený
polystyrenem. Byl nově položen chodník podél pomníku 1. a 2. světové války
naproti obecnímu úřadu, zhotoveno nové zábradlí a osazeny nové poklopy na
šachty, na které obec obdržela částečnou dotaci z Moravskoslezského kraje.
V letošním roce bylo také větší množství trávy, kterou museli pracovníci sekat.
Běžně sekáme 4x až 5x ročně, v letošním roce jsme museli díky počasí
provádět údržbu nejméně 6x.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Čekají nás Krajské a senátní volby 7. a 8. října 2016
Vážení občané,
chtěla bych vás vyzvat, každého občana v České republice, k osobní a
odpovědné účasti v říjnových volbách.
Krajské volby slouží k tomu, aby krajská zastupitelstva odpovídala potřebám
regionu, a neměla by se do toho míchat celostátní témata. Rozumím, že v
dnešní době můžete mít výhrady jak k politickým stranám, tak k navrhovaným
kandidátům a jejich kampani, ale tím, že volit nepůjdete, nic neřešíte, naopak.
Neúčast ve volbách nahrává nepoctivcům. Nejít k volbám a pak si stěžovat
není hrdinství, ale obyčejná lenost převzít svůj díl zodpovědnosti za situaci
v zemi, ve které žijete. Nabídka stran a kandidátů je dostatečně široká,
neomezuje se jen na zavedené strany a je tedy z čeho vybírat. V letošních
krajských volbách platí snížení počtu preferenčních hlasů potřebných pro
posun na kandidátce z deseti na pět procent. Známé kroužkování se tím stává
efektivnějším nástrojem k projevení vůle voličů.
A nezapomeňte, že při volbách zastupitelských sborů ovlivníte svoji
budoucnost.
info Obecní úřad
Respektujme sousedy
Vážení občané,
chci vás touto cestou požádat, abyste se zamysleli nad svými sousedskými
vztahy. Někteří z vás si myslí, že obecní úřad vyřeší vaše drobné sousedské
spory, a že vyhlášky či policie zlepší váš klid.
Klid záleží především na vás. Neřežte dřevo, nepouštějte cirkulárku ani jiná
hlučná zařízení v neděli a o svátcích, nesekejte trávu v tyto dny. Pokud takto
učiní soused, v klidu jej oslovte a požádejte, aby takto nečinil. Mnozí z nich si
ani neuvědomují, že vám to vadí. Řešení situace nahlášením na obecní úřad a
policii, následné projednání na přestupkové komisi situaci pouze zhorší.
Následují drobné schválnosti a osočování. Sousedé spolu přestanou mluvit a
spor graduje. Dobrý soused přestane sekat trávu a vypne motorovou pilu i
v sobotu odpoledne, když vidí, že se za plotem schází společnost k zahradnímu
posezení.
Komunikujte se sousedy, buďte trpěliví, vstřícní a tolerantní. Já chápu, že je
mnohdy těžké v letním vedru, když není možné zavřít okno, vydržet hluk
z místní zábavy. Ale ruku na srdce, tyto akce chystají naše spolky také pro vás,
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ale i oni se musí zamyslet, otočit „repráky“ směrem od obce ven, ubrat
hlasitost, nehulákat do rozednění.
Každý z nás vnímá svět kolem sebe po svém. Hledejme, co nás sbližuje,
hledejme v sobě toleranci, sousedskou vlídnost.

… dříve jsme nepotřebovali vyhlášky… kosili jsme kosou a řezali ruční pilou …
Doporučené úrovně hluku
Spaní
Práce v místnosti den
Limit, který je považován za pobyt v prostředí
se zvýš. hlukem s nutností ochrany
Vznik trvalých neg. účinků
Trvalé poškození sluchu
Hluková tabulka (pro porovnání)
Šumění listí
Tlumený hovor
Hlasitý hovor
Intenzivní křik
Jedoucí vlak
Startující letadlo

do 30 dB
do 45 dB
nad 60 dB
nad 90 dB
nad 120 dB
30 dB
45 dB
60 dB
80 dB
90 dB
120 dB

info Obecní úřad
Děkujeme spoluobčanům
Obec Velké Heraltice děkuje všem občanům, kteří vlastními silami udržují
obecní prostranství před svými domy.
Pamatuji si, že vždy v sobotu jsme před naším domem zametali chodník a
cestu, nakropili vodou a zametli. Posekali trávu, abychom to měli u nás pěkné.
V zimě jsme brzy ráno odhrnovali a zametali sníh. Mnozí z nás mají tento zvyk
stále v krvi a pro ně se nic nezměnilo.
Všichni víme, že cesta a chodník dnes patří obci. Obec však nemůže práce
provést na všech místech v jednu dobu, jsou chodníky a prostranství, které
musí být odklizeny co nejdříve, např. ke Zdravotnímu středisku a Poště,
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k Základní škole, kolem zastávky autobusu, před obchodem, před úřadem atd.
Proto chceme poděkovat všem těm, kteří vlastními silami obci pomáhají.
Všem, kteří chodníky zkrášlují a dbají o naši obec.
Děkujeme!
info Obecní úřad
Vítání občánků říjen 2016
V souvislosti se zavedením základních registrů (zákon č. 111/2009 Sb.) a
změnou postupů v hlášení změn pro evidenci obyvatel na katastrech obcí
přistupuje Obecní úřad Velké Heraltice ke změně v organizaci slavnostního
obřadu Vítání občánků. Žádáme rodiče novorozenců, aby v případě, že mají
zájem o účast na slavnostním obřadu Vítání občánků, se nejpozději do
14. 10. 2016 přihlásili na Obecním úřadě ve Velkých Heralticích. Děkujeme
za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.
info Obecní úřad
Knihovna v Sádku
Obec Velké Heraltice oznamuje změnu provozní doby knihovny v Sádku, a to
na každou sudou středu od 17:15 do 18:00 hodin.
info Obecní úřad
Soutěž „O nejoriginálnější fotografii“
Obec Velké Heraltice oznamuje prodloužení 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 email lenka.stribna@seznam.cz, a to do
30. 10. 2016. 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
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Upozornění
Upozorňujeme všechny podnikatele, živnostníky, kteří jsou nebo by chtěli být
uvedeni v obecním letáčku „Kalendář akcí,“ aby překontrolovali své kontaktní
údaje a v případě změn je nahlásili na Obecní úřad, a to do 17. 10. 2016.
info Obecní úřad
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků,
přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku, a to
tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a
jiných porostů od nadzemního vedení takto:
- u vedení nízkého napětí nn do 1 Kv
o 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového
vedení u porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
o 1,5 m od holých vodičů a izolovaného nebo kabelového vedení u
porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
o Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při
provádění zásahu je 0,3 m.
- u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného
pásma
o vedení bez izolace 7 m
o izolované vedení 2 m
o Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům vn při
provádění zásahu je 1,5 m.
- u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 KV do 110 kV v rozsahu
ochranného pásma
o vedení bez izolace 12 m
o Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům vvn při
provádění zásahu je 2 m.
V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a
funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktujte na lince 840 850 860.
Děkujeme za spolupráci
ČEZ Distribuce, a. s.
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Pravidla pro odkup palivového dříví z obecních lesů občany obcí patřících
pod Obecní úřad Velké Heraltice v roce 2016
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.
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
Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Chtěli bychom upozornit občany, že kompostárna k 31. 10. 2016 ukončí svůj
provoz, tzn., že od listopadu do dubna bude zavřena. Občané, kteří by chtěli
přivést v zimním období (tj. mimo provoz kompostárny) větve ke štěpkování
nebo biologicky rozložitelný odpad, se mohou domluvit na Obecním úřadě a
bude jim po domluvě kompostárna otevřena.

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 15. 10. 2016 a 22. 10. 2016
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 15.10.2016 8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.
8.00 – 9.00 hod.
Sobota 22.10.2016 8.00 – 9.00
9.00 – 9.30
9.45 – 10.30
10.45 – 11.15

hod.
hod.
hod.
hod.

Velké Heraltice – u bramborárny
Velké Heraltice – parkoviště u 3 kaštanů
Malé Heraltice - u kostela
Sádek - betonka
Sádek - Dvůr
Košetice - točna
Tábor – u zastávky

!!! 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.
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
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 10.
10. 2016 a 12. 10. 2016 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),
Věci, které nemůžeme přijmout - ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil
Bližší informace rádi sdělíme na telefonních číslech 491 524 342, 224 316 80
Věci pro sbírku bezpečně zabalte do krabic či pytlů!
Diakonie Broumov
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
Další zprávičky z Mateřské školky Velké Heraltice
V rámci oslav Dne dětí se naše děti společně s kamarády ze Sádku vydaly na
výlet se sportovním zaměřením do Lhoty u Opavy, kde si společně s vodníky a
vodnicemi užily připravené atrakce. Snažíme se děti vést k toleranci a citlivosti
k ostatním. A proto děti vystoupily s programem se sportovní tematikou
v Domově pro seniory Bílá Opava pro obyvatelky tohoto zařízení. Vystoupení
bylo přijato a oceněno zaslouženým potleskem všech přihlížejících – seniorek i
zaměstnanců.
A potom již přišel čas rozloučit se s našimi předškoláčky. Protože nám letos
nepřálo počasí, všichni jsme se sešli ve školičce, kde děti předvedly krátký
program s míči a tyčemi, prošly školní branou, dostaly drobné dárečky na
památku, ve hře Šipkovaná plnily dané úkoly a každý našel svůj poklad.
Nakonec si maminky popovídaly u kafíčka a čaje, děti ochutnaly přinesené
dobrůtky a všichni odešli spokojeně domů.
Na významné výročí Sokola děti v parném počasí předvedly svůj program se
sportovní tematikou. Zacvičily s tyčemi a míči, zdolávaly překážkovou dráhu.
Jejich výkony všichni přítomni odměnili bouřlivým potleskem.
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O prázdninách proběhly na zahradě MŠ úpravy terénu ve spodní části zahrady.
V horní části byly nainstalovány kladinky s žebříkem, body a 2 nová pružinová
houpadla.

V novém školním roce jsme ve školičce přivítali 14 nových kamarádů. Hned
na začátku září se starší děti zúčastnily animačního programu v Domě umění.
Program se jmenoval „Cesta do neznáma“ a zábavnou formou děti zavedl do
říše fantazie, do neznámých vesmírných světů. Děti se seznámily s dílem
ilustrátora Teodora Rotrekla, vyhledávaly jeho obrazy z předloh zmenšenin,
skládaly Puzzle z obrazů členů jeho rodiny, vyhledávaly obrazy dle
nápovědných básniček a nakonec se vydaly raketou na let k Měsíci a zpět na
naši planetu Země. Děti se do školičky vrátily plní dojmů a zážitků, některé se
tak vžily do děje, že nerozlišily skutečnost a fikci.
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V krásném podzimním počasí jsme se s dětmi a skupinkou rodičů vydali na
naši tradiční podzimní vycházku. Vydali jsme se pod kopec Michňák, kde si
rodiče s dětmi vyrobili pěkné závěsy z provázků, klacíků a rostlinek
dostupných okolo. Děti maminkám a jedinému tatínkovi přednesly básničku a
zatančily taneček, ke kterému dětem pomáhaly zpívat doprovodnou písničku
všechny maminky. Na této akci vládla pohoda a myslím si, že si ji užily děti i
dospělí.
Na konci září přijelo do MŠ divadélko s pohádkou „Janku, co to znamená,
když ti svítí červená?“ Děti se staly přímými aktéry děje, pomáhaly Jankovi
poznávat pravidla pro chodce a řešily s ním různé dopravní situace. Na stejné
téma navazovala návštěva dětí na stanici Policie ČR, ale o tom již zase příště.
Milena Špalková, vedoucí učitelka MŠ Velké Heraltice
Mateřská škola Sádek
Dlouho očekávané prázdniny skončily, máme tady září a školka volá „Hurá do
školky.“ Letošní září je to již 45 let, kdy do naší mateřské školy přicházejí děti.
Od září navštěvuje MŠ 19 dětí (6 dětí 2-3 letých, 7 dětí 3-4 letých, 6 dětí 5-6
letých).
Školku jsme o prázdninách nově vymalovali a tak jako každý rok celá školka
dostala novou výzdobu k tématu, které nás provází celým rokem. Odletěla
včelka Mája, vystřídali ji pejsek s kočičkou a práci všech zaměstnanců děti
ocenily rozzářeným úsměvem nad novou výzdobou.
Prostředí i celkové vybavení naší školičky je pěkné, moderní, estetické a
snažíme se stále o další obnovu, která vyplyne z potřeb nebo která se nám
naskytne.
Každý školní rok s sebou přináší mnoho nových zážitků, poznání, vědomostí i
zkušeností, které nás všechny posunují dál. A to jak děti, tak i nás,
zaměstnance školy, kteří se o děti, jejich blaho a spokojenost staráme. Snažíme
se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a bezpečně.
Také jsme opět vylepšili školní zahradu. Zaměstnanci OÚ Velké Heraltice nám
vybudovali nové bezpečné schody k pískovišti a vydláždili plochu. Taky jsme
během září odstranili částečně již nevyhovující houpačky a zakoupili novou
houpačku se skluzavkou. Dětem se nový herní prvek velmi líbí a je plně
využíván.
Přichází podzim, který dětem přináší nové poznatky a vlastní prožitky. Vždyť
velkou učitelkou je nám příroda, která obklopuje naší školku a láká nás na
krásné podzimní procházky. Obdivujeme krásné tvary a barvy podzimu,
pozorujeme okolní les, jak začíná barvit své listí a když začne foukat, díváme
se na listové tance.
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Taky jsme využili sklizně letošní úrody a ve školce se nám sešlo nejen ovoce a
zelenina, ale také dýně.
Hned jsme s dětmi věděli, co s nimi provedeme. Z brambor si děti pochutnaly
na „Bramborácích“, které se vždy povedou a všem moc chutnají. Z ovoce a
zeleniny jsme si připravili výborné saláty - které nám dají sílu překonat
podzimní nachlazení.
Ze dvou velikých dýní budeme dlabat strašáky a určitě nám dají spoustu práce.
Také v letošním školním roce MŠ obohacuje vzdělávání dětí o různé další
aktivity, jak pro děti, tak i pro rodiče a veřejnost. První naší akcí bude
„Drakiáda“, kterou vždy pořádáme 28. září. V říjnu připravíme „Podzimní
tvoření“ a v prosinci „Vánoční odpoledne“. Těšíme se na Vaši účast a vždy
vstřícnou spolupráci.
Marie Komárková, vedoucí učitelka MŠ Sádek
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ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
TJ Sokol Velké Heraltice 1946 - 2016 – oslavy 70 let od založení
V sobotu 25. června proběhlo na místním hřišti TJ Sokol za úmorného vedra a
za velmi početné divácké kulisy, nejen místních fanoušků sportu, ale i lidí
z okolních vesnic, velké sportovní odpoledne k 70. výročí založení TJ SOKOL
VELKÉ HERALTICE.
V hlavním programu postupně byly sehrány exhibiční zápasy našich družstev
od těch nejmladších po dospělé za odborného dohledu předního krajského
rozhodčího pana Zbyňka Špičáka ze Starého Města. Přípravka porazila
Holasovice, žáci naopak nestačili na Brumovice. Poté muži po vyrovnaném
průběhu až na penalty předčili Brumovice, se stejným soupeřem nakonec
uspěla také naše „stará garda“. V doprovodném programu byly předány
z rukou našich nejmladších nadějí pamětní diplomy řadě významných členů
nebo příznivců TJ Sokol. Velké uznání zaslouží i vystoupení dětí z mateřské
školy a tanečního souboru Crazy ladies. Značný zájem byl také o výstavku
fotografií z historie TJ Sokol, a to jak těch skutečně archivních, tak i novějších,
které dokumentovaly fotbalové dění našich družstev v posledních 10letech,
tedy od poslední oslavy 60 let výročí z roku 2006.
Připraveny byly i atrakce pro děti – trampolína, skákací pirátská loď, elektrická
autíčka, vodní fotbal či malování na tvář. Zajištěno bylo bohaté občerstvení
(makrely, stejky, cigára, langoše, hranolky, cukrová vata atd). V horkém počasí
nebylo radno zapomínat také na pitný režim – takže vhod přišly čepovaná
malinovka či kofola a několik druhů piv, samozřejmě i nealkoholického.
V průběhu odpoledne byly pro osvěžení dětí i dospělých rozdávány zdarma
nanuky. Tu správnou atmosféru navodilo také ozvučení a hudební doprovod,
který zajišťoval pan Mirek Abrle.
Z velké části byl odpolední program na hřišti zaznamenán reklamní agenturou
manželů Sýkorových a brzy bude video-sestřih podstatných momentů ke
zhlédnutí na obecním youtube kanálu. Celý úspěšný den byl pak završen
benátskou zábavou, k poslechu i k tanci hrála až do nočních hodin frýdeckomístecká rocková kapela Karm.
Ještě se sluší poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Kromě členů TJ
Sokol, to byla především Obec Velké Heraltice (zapůjčení stoly, židle,
ozvučení, nástěnek a příprava hřiště i jeho okolí), dále SDH Velké Heraltice i
SDH sádek za zapůjčení velkokapacitních stanů, panu Marku Štěpánovi za
zajištění atrakcí – vodní fotbal a skákací loď, panu Jiřímu Glosovi za dodání
jídla a zároveň všem, kteří nám pomohli s obsluhou jednotlivých výdejních
míst rychlého občerstvení a zajištěním dozoru u atrakcí.
Za TJ Sokol Martin Šmajstrla
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Heraltická smeč 2016
Tradičně první srpnovou sobotu uspořádali heraltičtí sokolíci 7. ročník
Heraltické smeče - turnaje ve volejbalu smíšených družstev určeného pro
všechny ty, kteří si oblíbili díky víceúčelovému hřišti u školy plácanou do míče
přes vysokou síť. Tentokrát příliš nepřálo počasí a i kvůli němu, se nakonec
turnaje zúčastnilo 45 hráčů rozdělených do 7 družstev.
Navzdory chladnému a místy i deštivému počasí dopadl celý turnaj opět velice
dobře, a to nejen díky členům Sokola, ale také díky mnoha spřízněným duším.
V tomto směru patří poděkování vedení ZŠ Velké Heraltice, které opět
poskytlo v prostorách ZŠ zázemí pro hráče i organizátory (šatny, i sociálky se
sprchami). Za zapůjčení velkých stanů patří velké poděkování také heraltickým
hasičům a za dopravu laviček Fandovi Zechovovi. K dispozici měli hráči i
fanoušci dvě občerstvovací stanice – tu tekutou měly na starosti holky – Jarka
Weissová, Kristýna Smolková a Dáša Gardášová a gurmánský sektor – pánové
Michal Gardáš, Václav Šrek a Mates Návrat, kteří opékali stejky a udili cigára,
k dispozici byly i naložení utopenci. Sponzorské zajištění pečiva a frgálů ze
Slezské pekárny Opava měl na starost pan Jiří Glos. Osvěžení v podobě
nanuků od Bidvestu zdarma pro všechny přítomné, pak Májka Volná.
Samotný turnaj byl rozložen do dvou základních skupin a poté následovaly
zápasy o konečná umístění.
Po základní části měli nejvýhodnější pozici vítězové skupin a zároveň loňští
finalisté: Vyvolení z Opavy a Hlavničtí hráči, ti si to rozdali i v letošním finále.
V zápase o 5. místo porazili heraltičtí okolo Lenky a Marka Štěpánových tým
Dušana Gregořici. V bitvě o bronz tentokrát neuspěli heraltičtí Bizoni Jardy
Lukse se zkušenými volejbalisty z týmu Čipmánků. Velké finále se hrálo za
účasti největších favoritů turnaje Vyvolených a Hlavnice. Krásný, rychlý
volejbal plný tvrdých smečů vyvrcholil v koncovce třetího setu, kde více sil
měli i letos Hlavničtí vedení panem starostou Alešem Saliborem a obhájili tak
loňské prvenství.
Individuální ceny patří Elišce Juchelkové z týmu Bizonů a mezi muži pak
Lopuchovi z družstva Čipmánků. Zvláštní poděkování pak za zdravotní dozor
Martinu Weissovi a hlavně za perfektně řízení zápasů v roli hlavního sudího
panu Jiřímu Haasovi.
Celá volejbalová sobota byla zakončena tradičním posezením všech
zúčastněných družstev a jejich příznivců před školou do večerních hodin.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli: organizátorům,
základní škole, hráčům, fanouškům a sponzorům. Věříme, že i příští rok si na
víceúčelovém hřišti zasmečujeme a sejdeme se na dalším ročníku tentokrát za
lepšího počasí a většího počtu družstev a hráčů než letos.
Za TJ Sokol Martin Šmajstrla
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Přehled připravovaných společenských akcí říjen – prosinec 2016
Základy první pomoci a zdravovědy
- úterý 4. 10. 2016 od 18:00 hodin, Společenský dům Velké Heraltice

Podzimní radovánky (lampionový průvod)
- pátek 11. 11. 2016, ZŠ Velké Heraltice

Svatomartinská husa
- pátek 11. 11. 2016 od 17:00 hodin, Společenský dům Velké Heraltice

Čertování – Mikulášská nadílka
- sobota 3. 12. 2016, Společenský
dům Velké Heraltice

Setkání se seniory
- pátek 9. 12. 2016, Společenský dům
Velké Heraltice

Karmáš a rozsvícení vánočního stromu ve Velkých Heralticích
- neděle 11. 12. 2016, kostel a parkoviště „U tří kaštanů“

Adventní setkání a koncert v Sádku
- sobota 17. 12. 2016, Kulturní dům Sádek

Vánoční ladění
- středa 21. 12. 2016, ZŠ Velké Heraltice

Štěpánská zábava
- 26. 12. 2016, Společenský dům Velké Heraltice

Termíny akcí mohou být upraveny, čas a bližší informace budou
upřesněny na plakátech!
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Spolek „ŽIJEME TADY S VÁMI“ Velké Heraltice
ve spolupráci s Obcí Velké Heraltice

Vás zve

na SVATOMARTINSKOU HUSU
v pátek 11. 11. 2016 od 17.00 hodin
Společenský dům ve Velkých Heralticích

Připraveno
husa se zelím, knedlík cena Kč 180,bombardino, káva, pivo, víno, nealko
domácí škvarky se sádlem

Podávání husy se zelím od 17.00 do 18.30 hod.
Objednávky na hlavní menu přijímáme do 8.listopadu!
Doprovodný program:
Vystoupení spolku „Žijeme tady s Vámi“
Divadlo „NAŠI FURIANTI“ – ochotníci z Těškovic, začátek v 19.00 hod.
Hudební skupina KAVALÉRIE zahraje k poslechu i k tanci ve 20.30 hod.
Vstup zdarma!
Rezervace míst: Obecní úřad, e-mail: ou@heraltice.net nebo na tel. 721 434 625
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