OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
IX. ročník
č. 4/2016 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
blíží svátky vánoční, které obzvláště mají rády děti, ale nejen ony. Vždyť i
předvánoční spěch, starosti a nákupy dospělých prozrazují, že i nám nejsou
tyto dny cizí, naopak, že se na ně těšíme, že jsou nám blízké, vždyť jsou milým
zpestřením všedností. Dokonce si uděláme více času na rodinu, na návštěvy, na
sebe sami. Neodmyslitelně k Vánocům patří půlnoční mše, prohlídka betlému,
koncerty či jiné kulturní zážitky.
Přeji Vám tedy klid, pokoj a úspěch, který se stane Vaší radostí i obohacením a
radostí druhých.
Jana Zechová, starostka
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Výsledky soutěže „O nejoriginálnější fotografii“
Kategorie do 16 let
Kategorie 16 let a více
1. místo

Lucie Kubánková

2. místo

Roman Stříbný

Dagmar Onderková

Miroslav Kubánek

3. místo

Karolína Melichaříková

Libuše Kubánková
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Otázky pro starostku
Pomalu se blíží konec roku 2016. Podařilo se naší obci získat nějaké
dotace? Kdy plánujete realizaci?
Ano, to je pravda, dotace jsme obdrželi na projektovou činnost. Stavební
povolení na zateplení Mateřské školy ve Velkých Heralticích už máme na stole
a během měsíce prosince bychom měli mít i povolení na rekonstrukci vnitřních
prostor a zateplení objektu Obecního úřadu. Nyní budeme hledat dotace na
realizace těchto staveb. Věřím, že do dvou až tří let budou budovy opraveny.
Nyní obec zatepluje jednu ze čtyř stran na Zdravotním středisku a Poště.
Budete pokračovat i v příštím roce se zateplením a fasádou na této
budově?
Tak to nezáleží jen na mně, ale i na dalších zastupitelích, kteří budou
rozhodovat o financích na příští rok 2017. Tato budova je opravdu velká,
zateplení provádějí naši obecní pracovníci a tím tak šetříme opravdu velké
finanční částky, které můžeme použít na jiné plánované akce.

Obec vyhlásila výběrové řízení na svoz komunálního odpadu a zvítězila
firma Technické služby s.r.o. Opava. Bude se tím něco měnit?
Firma Technické služby s.r.o. Opava zajišťovala svoz komunálního odpadu už
v minulých dvou letech. Nyní chceme zavést tzv. elektronickou evidenci
pomocí čipů, která umožní přesnou evidenci nádob a lepší kontrolu výkonů
svozové firmy. A hlavně chceme docílit toho, aby obec zajišťovala službu
opravdu jen pro obyvatele, kteří v místě platí poplatky. Popeláři nevyvezou
popelnice, které čipy nebudou mít. V budoucnu by měli občané za svoz odpadu
platit tolik, kolik vyprodukují. Obec tak podpoří občany, kteří odpad třídí.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Důležité upozornění - Poplatky za odpad, za psa, vodné a stočné!!!
POPLATEK ZA ODPADY
Výše poplatku za odpady pro rok 2017 se nemění:
je 444,- Kč na poplatníka a rok, se splatností do 30. 6. 2017, dítě narozené
v průběhu roku je od poplatku osvobozeno
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2017 se nemění a je stanoven:
100,- Kč za prvního a 150,- Kč za každého dalšího psa,
starobní důchodci 60,- Kč za prvního a 150,- Kč za každého dalšího psa,
se splatností do 30. 6. 2017
VODNÉ A STOČNÉ
Cena pro rok 2016 u vodného je ve výši 30,- Kč/m3 a cena stočného ve
výši 20,- Kč/m3, se splatností do 30. 6. 2017
Z důvodu programové změny již nebude docházet k předtištění složenek pro
občany, ale bude možné si na Obecním úřadě ve Velkých Heralticích
vyzvednout předtištěný formulář s platebními údaji. Poplatky je možné pak
zaplatit na OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu, pokladní hodiny jsou v tyto
dny 9.00 - 10.00 a 15.00 - 16.00, dále převodním příkazem na účet OÚ
6220821/0100 KB nebo dle předtištěného formuláře na poště (po vyplnění
složenky). Formuláře s poplatky k vyzvednutí na OÚ od 20. 3. 2017. 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
bydliště, pes aj.), aby neprodleně tuto informaci sdělili v účtárně OÚ.
info Obecní úřad
Odečty domovních vodoměrů
Upozorňujeme odběratele obecního vodovodu, že budou prováděny pracovníky
obce a správy vodovodu pravidelné odečty vodoměrů a kontrola jejich
technického stavu, a to ve dnech 15. - 16. 12. 2016! Prosíme občany o
zpřístupnění měřidla. V případě, že nebude odběratel zastižen, bude mu vhozen
do schránky odečtový lístek, který je nutno odevzdat na OÚ nejpozději do 3
pracovních dnů od zanechání lístku.
info Obecní úřad
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Dotace
Projekt „Rekonstrukce chodníku v obci Velké Heraltice“.
Rekonstrukce probíhala od června do října 2016 a byla financována částečně i
z poskytnuté dotace z Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2016, který přispěl částkou 206.826,což je 34 % z celkových nákladů rekonstrukce.
info Obecní úřad

Obec uzavřela novou smlouvu na svoz odpadu
Ve výběrovém řízení na zajištění komplexního sběru komunálního odpadu na
území obce Velké Heraltice včetně místních částí zvítězila firma Technické
služby s.r.o. Opava. Nový kontrakt byl uzavřen na 2leté období a společnost
Technické služby Opava, která uspěla mimo nejlepší ceny i po stránce nových
technologií, jejichž využití při svozu odpadů obec ve výběrovém řízení
požadovala.
V prvním kroku jde o elektronickou evidenci svozových nádob, které by měly
být opatřeny plastovým čipem. Ten bude obsahovat údaj o místě, kde se
nádoba nachází. Svozové auto bude vybaveno čtecím zařízením, které bude
zaznamenávat skutečné množství odpadu.
Čipování popelnic bude probíhat postupně, začne se nejdříve v druhé polovině
prosince. O konkrétním postupu (kdy bude probíhat čipování v jednotlivých
částech obce) budou občané včas informování na webových stránkách obce a
obecním rozhlasem. Nádoby, které nebudou mít platný čip, nebudou
v budoucnu sváženy. Chceme docílit toho, aby obec zajišťovala službu
opravdu jen pro obyvatele, kteří v místě platí poplatky. I když je v některém
domě leckdy trvale hlášen jediný člověk, obývá ho třeba pět nepřihlášených.
Tomu odpovídá i počet přistavených odpadových nádob.
info Obecní úřad
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Zákaz vstupu do lesů o vánocích
Obecní úřad Velké Heraltice oznamuje, že od 1. prosince do 26. prosince 2016
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 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
Soutěž „O nejoriginálnější fotografii“
Proběhl již šestý ročník fotografické soutěže „O nejoriginálnější fotografii“. I
letos byly vyhlášeny dvě kategorie. Mnohé z fotografií zachycují přírodu,
zvířata, ale i lidi. Přišlo opět mnoho krásných fotografii, na jejich vyhodnocení
se podílela kulturní komise obce a nebylo nijak jednoduché vybrat ty nejlepší.
Je vidět, že nejen dětem, ale i dospělým v naší obci, není lhostejný život kolem
nich, jsou rádi jeho součásti. Po dlouhém rozhodování se výhercem v
první kategorii do 16 let stala Lucka Kubánková, druhé místo získal Roman
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Stříbný a třetí místo obsadila Karolína Melichaříková. V kategorii 16 let a více
se na prvním místě umístila paní Dagmar Onderková, na druhém místě se
umístil pan Miroslav Kubánek a třetí místo obsadila paní Libuše Kubánková.
Krásné ceny všem vítězům budou předány na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce. Těšíme se na další ročník této zajímavé soutěže a věříme,
že příští rok bude účast ještě větší než v letošním roce a objeví se opět velice
zajímavé a různorodé fotografie.
Vítězné práce jsou vystaveny na webu obce www.velkeheraltice.cz,
www.obecvelkeheraltice.rajce.net, v Obecní knihovně ve Velkých Heralticích
a ve vývěsní skřínce před restaurací „U tří kaštanů“.
info Obecní úřad
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Tříkrálová sbírka
Skupinky Tří králů navštívily v termínu od 1. – 13. ledna 2016 domácnosti
v obcích. Výnos z Tříkrálové sbírky 2016 umožnil nakoupit zdravotnický
materiál pro mobilní hospic Pokojný přístav, dennímu stacionáři pro seniory
pořídit auto na CNG s nainstalovaným otočným sedadlem pro klienty
s omezenou hybností, zrekonstruovat prostory pro chráněné a podporované
bydlení a přispět na provoz mateřského centra Neškola. Výtěžek Tříkrálové
sbírky 2017 plánuje charita Opava využít na nákup zdravotního materiálu pro
klienty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče, na nákup
vysokozdvižného vozíku pro chráněné technické dílny a na stavební úpravy pro
sociálně terapeutickou dílnu Radost, určenou mentálně postiženým.
Tříkrálová sbírka v roce 2017 proběhne v termínu od 1. – 15. ledna. Tímto
žádáme občany, aby zabezpečili svého psa z důvodu bezpečnosti koledníků.
Charita Opava
Kontroly kotlů
Tlak na lepší parametry domácích topenišť se pomalu zvyšuje
Ministerstvo životního prostředí vydalo zprávu, ve které upozorňuje majitele
kotlů na tuhá paliva napojených na soustavu ústředního vytápění domu, že
podle platného zákona o ochraně ovzduší musí do konce letošního roku zajistit
provedení revize.
Od 1. ledna si totiž může úřad nebo obec s rozšířenou působnosti (tj. Magistrát
Opava) vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká
domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné
revizi kotle pravidelně zopakovat.
Podle odhadů ministerstva by kontrolou technického stavu mělo projít více než
půl milionu otopných zařízení v rodinných domech určených k trvalému
bydlení i k rekreaci.
Zatím jenom stížnosti
Z vyjádření ministerstva se zatím žádné plošné kontrolní akce nechystají.
Většina odborů životního prostředí bude vyžadovat předložení revizní zprávy
pouze v případech, kdy dostanou stížnost, že daný občan obtěžuje kouřem své
okolí. Na rozsáhlejší šetření mnohdy nemají ani dostatečnou personální
kapacitu.
Od roku 2020
Požadavky na kotle spalující tuhá paliva se budou v příštích letech neustále
zpřísňovat. Už od roku 2014 je zakázán prodej a uvádění provozu kotlů 1. a 2.
emisní třídy, pro kotle 3. emisní třídy bude platit stejné nařízení od začátku
roku 2018. O další dva roky později již bude zakázáno podávat i kotle 4. a 5.
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emisní třídy a všechny nové kotle budou muset splňovat požadavky
ekodesignu. Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy bez ohledu na to, kdy
byly pořízeny, bude platit od září 2022. Občan, jehož kotel nesplní parametry
alespoň 3. emisní třídy, se vystaví riziku udělení pokuty 50 tisíc korun. Stejnou
částku zaplatí i ten, kdo bude v kotli používat zakázaná paliva.
Info: Pro města a obce
Doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji
Vážení občané,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství Vás informuje o možnostech řešení enormního výskytu napadení
dřevin jmelím, ke kterému v posledních letech dochází na území celého
Moravskoslezského kraje.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodů
nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu
jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému
odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme
na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu
zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
- Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou
likvidací zabánit dalšímu šíření,
- odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání
jeho dalšímu šíření),
- podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
- v případě napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení
dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, památné stromy).
Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti
napadených stromů. Mezi silně napadané dřeviny patří: lípy, topoly, vrby,
javory, jabloně, jeřáb ptačí, arónie, trnovník akát, hlohy, ořešák černý, jedle
bělokorá a borovice lesní.
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či
kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října
117, 702 18 Ostrava.
Odbor životního prostředí a zemědělství
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
Podzim v naší školičce ve Velkých Heralticích
V rámci tematického bloku o dopravní výchově naše děti navštívily místní
služebnu Policie ČR, kde jim policisté vysvětlili, jak se správně chovat
v dopravním provozu, jak se zachovat v situaci, kdy se ztratím a jak reagovat
při styku s neznámou osobou. Touto problematikou se zabývalo také dětmi
oblíbené divadélko Malé Bo. Herci tohoto divadélka vtipným způsobem
zapojili do svého programu děti jak ze školičky, tak i děti z 1. třídy.
V Muzeu Opava se děti v interaktivním programu „Zvířecí školka“ seznámily
se zvířátky ZOO Ostrava a prohlédly si i další expozice Muzea.

Se staršími dětmi jsme navštívili představení v kině Mír, ve kterém se děti
přenesly do Afriky a seznamovaly se s životem tamních dětí. Honza Krejčík
našim dětem daroval DVD se svým programem.
A protože vedeme děti k nesobectví a také k úctě k seniorům, opět jsme byli
potěšit svým vystoupením obyvatelky Domova pro seniory Bílá Opava. Děti
babičkám vyrobily krásné podzimní sovičky pro radost a potěšení. Na začátku
listopadu nás čeká fotografování dětí s vánočním pozadím. A potom se již
pomaloučku začneme připravovat na nejkrásnější svátky v roce.
Milena Špalková, vedoucí učitelka MŠ Velké Heraltice
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ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Dětský den v Táboře
Dne 4. června 2016 u nás proběhl dětský den, tentokrát na téma ŠMOULÍ
VESNICE.
Děti se zúčastnily hravého odpoledne, ve kterém se přenesly do prostředí
plného šmoulích domečků, kde pro ně modří přátelé měli připraveny spousty
úkolů a her. Děti se velmi bavily a byly za svou snahu v plnění úkolů
odměněny. Samozřejmě nesmělo chybět ani tradiční malování na obličej,
voňavá pěna a projížďka na koních. Ani rodiče nepřišli zkrátka. Bylo pro ně
připraveno pivo, limo a na grilu voňavé a dozlatova pečené makrely a pro
ostatní (nerybožrouty) párek v rohlíku. Počasí nám přálo a my se těšíme na
další krásné odpoledne na oslavu dne dětí.
Velmi děkuji všem, kteří se jako každý rok do akcí zapojují. Patří jim velké
díky za jejich snahu a ochotu.
Barbora Rezbáriková
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Prázdniny v Táboře
Aby se děti v období prázdnin nenudily, připravili jsme pro ně i letos stanování
se sportovním odpolednem. Stejně jako loni jsme nejprve postavili stanovou
osadu a pak se vrhli na sportovní rej. Soutěžily děti i dospělí a věřte, že to
mnohdy bylo k popukání. Po vyčerpávajících sportovních aktivitách jsme ještě
absolvovali úžasnou projížďku na koních, kterou nám dopřáli koňáci ze
Šustkova statku. Potom následovalo rozdělání táboráku a pečení buřtů. Večer
byl opět zakončen úžasnou stezkou odvahy plnou duchů. U táboráku nám bylo
úžasně a těšíme se zase na prázdniny.
Barbora Rezbáriková
COUNTRY V TÁBOŘE
V pátek 26. srpna 2016 proběhlo v Táborské hospůdce loučení s prázdninami a
country odpoledne. Již po třetí nám poslední prázdninový víkend zpříjemnila
country kapela pana Miroslava Gracy z Tábora. Zazněly známé i méně známé
písně, které přítomní odměnili horlivým potleskem. Mnohé účastníky hudba
natolik oslovila, že se brzy prostor mezi muzikanty a posluchači proměnil na
taneční parket, který byl zaplněn až do konce.
Barbora Rezbáriková
Spolek Tábor ve Slezsku
Spolek Tábor ve Slezsku s finančním přispěním OÚ Velké Heraltice připravil
Táborský kalendář, již druhý v pořadí. V kalendáři jsou fotografie
připomínající místní společenské akce, fotografie obce, pohledy do rozkvetlých
zahrad místních občanů, některé fotky jsou už historií. Najdete v něm i starý
pohled Tábora, v horním rohu je datum doručení.
V srpnu jsme si připomněli vysvěcení kapličky Karmašovou mší svatou a
tradiční karmašovou zábavou, i přes velmi malou účast se občané pobavili,
zatančili a měli radost z vyhraných cen v tombole.
Děkujeme dárcům za ceny do tomboly a všem za účast na našich akcích.
Spolek Tábor ve Slezsku s Osadním výborem Tábor chystají pro dospělé
posezení u punče s výstavkou adventních věnců, které připraví a zapůjčí místní
ženy. Pro místní děti je připravena Mikulášská nadílka.
Bronislava Scheidelová
TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE
Vážení přátelé kulatého nesmyslu!
Přinášíme vám krátké hodnocení podzimní části mistrovské sezony
2016/2017. Tu můžeme považovat za velice úspěšnou.
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Po velkých červnových oslavách 70 let založení TJ Sokol nová sezona začala
pro naše muže úspěšným působením na tradičním Memoriálu Františka
Matyáše v Jakartovicích, kde jsme obsadili druhé místo za Hlavnicí, jen kvůli
rozdílu jedné vstřelené branky. Na tento výsledek jsme pak navázali spanilou
jízdou v okresním poháru, kam jsme se po výhrách v Hlavnici a Vávrovicích a
doma s Budišovem po více než 10 letech dostali až do finále. Tam budeme mít
příležitost poprvé od roku 1983 opět uspět a postoupit do krajského kola.
V cestě nám budou na našem hřišti stát ve středu 26. 4. 2017 Štěpánkovice,
hrající vyšší soutěž. Samostatnou kapitolou je pak naše umístění v mistrovské
části sezony – v krajské I. B třídě. Díky vhodnému posílení týmu a novému
atraktivnímu systému jsme vyvolali značnou pozornost konkurentů i znalců
kopané a vybojovali nádherné druhé místo za Slavkovem. Věříme, že
medailové příčky obhájíme i po jarní části sezony.
Tabulka muži I. B třída MSKFS skupina A
Pořadí Družstvo
Skóre Body
1
Slavkov
43:9
37
2
Velké Heraltice
35:21
25
3
Karlovice
40:28
22
4
Suché Lazce
30:21
21
5
SO Bruntál B
27:22
21
6
Chomýž
29:25
19
7
Město Albrechtice
29:27
19
8
Žimrovice
27:34
19
9
Zlatníky
27:25
16
10
Kylešovice
21:24
16
11
Velké Hoštice
22:38
14
12
Světlá Hora
21:39
12
13
Otice
20:28
11
14
Úvalno
19:49
4
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Velmi těžkou sezonu naopak prožívá naše družstvo starších žáků. Musí se
vyrovnávat jak se zraněními, tak hlavně s velmi mladým kádrem, kde ve věku
starších žáků máme jen 3 hráče, zbytek by mohl ještě nastupovat za mladší
žáky a vypomáhat neváhají i ti nejmladší z přípravky. Řadu utkání prohráli
velmi těsně v samotném závěru utkání. Věříme, ale že nejen na jaře, ale hlavně
v dalších sezonách zkušenosti té letošní zúročíme. Od konce listopadu začínají
tréninky v tělocvičně.
Tabulka starší žáci okresní soutěž 1+7
Pořadí Družstvo
Skóre Body
1
Litultovice
32:9
16
2
Hlavnice
23:14
15
3
Štáblovice
26:13
11
4
Stěbořice
26:11
9
5
Brumovice
16:36
6
6
Velké Heraltice
18:24
4
7
Holasovice
5:39
0

Velkou radost nám dělá družstvo přípravky. Těší nás zejména značný zájem
rodičů a dětí o sport, dokonce máme v týmu 4 holky! Projevuje se kvalitní
práce trenérů, kteří dokáží své svěřence zaujmout, takže trénovat se nepřestalo
ani po sezoně, jen nastal přesun do školní tělocvičny a v plánu jsou zimní
turnaje i přípravná utkání.
Tabulka starší přípravka okresní soutěž 1+5
Pořadí Družstvo
Skóre Body
1
Malé Hoštice
113:33
24
2
Štítina
90:23
24
3
Velké Heraltice
69:29
19
4
Holasovice
77:42
17
5
Slavia Opava
74:44
16
6
Kylešovice
70:42
12
7
Oldřišov
37:65
9
8
SFC Opava “C“
45:85
7
9
Služovice
25:118
3
10
Hlavnice
10:129
0

Závěrem ještě shrňme i mimosportovní činnost, té jsme se věnovali především
v našem areálu. Pořídili jsme a instalovali cisternu na vodu, která bude příští
rok součástí rekonstruovaného zavlažování hřiště. Dále jsme opravili přenosné
lavičky pro diváky a také zprovoznili nové prodejní místo s grilem. Srovnali
jsme terén tréninkového hřiště a vyseli na něm nový trávník.
Přejeme všem našim partnerům, příznivcům i členům příjemné prožití svátků a
vykročení tou správnou kopačkou do nového roku 
Martin Šmajstrla, TJ Sokol Velké Heraltice
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Svatomartinská husa, zelí, knedlík
Dne 11. 11. 2016 se ve Společenském domě uskutečnila opět po roce společná
akce spolku „Žijeme tady s Vámi“ z Velkých Heraltic a Obce Velké Heraltice.
Spolek zajistil kromě výborně vypečené husy také cukroví, buchty, delikatesy a
obec zajišťovala další kulturní program. Tentokrát přijeli ochotníci z Těškovic,
aby zahráli divadlo „Naši furianti“, které výborně zapadalo do místní
atmosféry. Na závěr pak zahrála country skupina Kavalérie, ve které hráli
hudebníci z naších obcí a okolí.
„Letos se uskutečnil 2. ročník sv. Martinské husy. Byli jsme překvapení, že
ještě než akce začala, měli jsme objednávku na 140 porcí sv. Martinské husy.
Náš spolek obohatil občerstvení o domácí cukroví a buchty. Odhadem na tuto
akci přišlo asi 200 lidí. Naším úmyslem bylo hlavně to, že jsme chtěli naše
občany přilákat na jídlo a pěkný kulturní program. A to se podařilo.“ řekla
členka spolku Jana Zechová.
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, představujeme ve zpravodaji něco málo
z fotogalerie.
Spolek „Žijeme tady s Vámi“

Generální oprava varhan v kostele v Sádku
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sádku byl postaven v letech 1864 – 1870
na místě původního dřevěného kostelíku. Součástí kostela jsou také varhany se
čtyřmi rejstříky a 250 píšťalami, které zhotovila firma Gebrieder Krnov.
Varhany, které slouží již téměř 150 let, byly během let opravovány minimálně,
a jednalo se pouze o drobné opravy. V 70tých letech minulého století byl
k varhanám nainstalován ventilátor s motorem, aby se nemusel vzduch do
varhan vhánět mechanicky.
Léta však udělala své – píšťaly byly rozladěné, některé již nehrály vůbec,
dřevěné píšťaly byly napadeny červotočem, a hluk motoru rušil mši svatou.
Oprava byla nutná, ale jak to udělat, když chybí finance?
S návrhem uspořádat v lednu 2015 koncert, jehož výtěžek bude použit na
opravu varhan, přišel pan Karel Kostera, dlouholetý sbormistr Stěbořického
15

pěveckého sboru. Koncert se uskutečnil, a poté pak každý měsíc, téměř po
dobu dvou let, byly v kostele pořádány sbírky na opravu varhan.
Dne 6. září 2016 byly varhany panem varhanářem Aloisem Kosterou
rozebrány, dřevěné píšťaly převezeny k speciálnímu nátěru proti červotočům a
dřevokazným houbám. Kovové píšťaly byly rovněž restaurovány, a některé
součásti nahrazeny novými. Po ošetření a naladění všech píšťal, byly znovu
složeny do nástroje. Dne 17. září 2016 byla generální oprava varhan ukončena.
Podle slov pana Kostery je nástroj ošetřen na 30 let.
Všem, kteří se na opravě jakkoliv podíleli, patří velké poděkování. Především
bratrům Aloisu a Karlu Kosterovým, otci Petru Knapkovi, manželům Janu a
Jarmile Maškovým, manželům Anně a Janu Slučiakovým, panu Zdenku
Slaninovi, panu Karlu Říčnému a panu Stanislavu Gregořicovi.
Poděkování patří také všem farníkům a lidem, kteří na opravu varhan přispěli.
Jan Mašek

Štědrovečerní věštění
Součástí Štědrovečerní večeře je tajemné vánoční kouzlení. Každý se ho trochu
bojí, přesto se každým rokem znovu a znovu snaží poodhrnout clonu
budoucnosti.
Mezi nejznámější vánoční věštění patří rozkrajování
jablíček. Objeví-li se hvězdička, znamená to štěstí, je-li
tam ale kříž, znamená to smrt nebo vážné onemocnění.
Podobně se věští z vlašských ořechů. Černý vnitřek ořechu
předpovídá neštěstí a smutek, zdravý ořech pak radost a
štěstí.
Dalším zvykem je pouštění lodiček. Do ořechové skořápky se umístí svíčka a
pustí se po vodě. Plavba lodičky předznamenává životní dráhu toho, kdo ji
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vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele dlouhý a šťastný život. Jestliže
se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu,
zůstane doma.
Svobodné a nezadané dívky nezapomínají na
házení pantoflem. Postaví se zády ke dveřím, do
pravé ruky vezmou pantofel nebo jinou vhodnou
obuv a hodí ji za sebe. Míří-li střevíc špičkou ke
dveřím, očekává se svatba a odchod z domu,
špička v opačném směru znamená další rok
zůstat na „ocet.“
Dalším vánočním zvykem je odlévání roztaveného olova do připravené nádoby
s vodou. Získaný odlitek olova se zkoumá a zjišťuje se, k čemu se nejvíce
podobá. Neodmyslitelnou součástí Vánoc je jmelí, které nesmí chybět v každé
domácnosti. Lidé si ho připevňují na lustr, případně dveře, zřejmě proto, že pod
zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Jak se říká:
„Kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude věčně
zelená.
V minulosti se na Štědrý den věštilo počasí. Hospodář vzal dvanáct jadérek,
které vložil do misky s vodou. Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik se dalo
v příštím roce očekávat suchých měsíců. Podobně se věštilo z cibulových
slupek. Z cibule se naloupalo dvanáct sukének, položili se vedle sebe a do
každé se nasypalo trochu soli. Každá sukénka představovala jeden měsíc
v roce. Na které se sůl do rána rozpustila, v tom měsíci se očekával déšť. Ve
které pouze zvlhla, ten měl být normální a u které sůl s cibulovou sukénkou nic
neprovedla, se dalo čekat sucho.
Pro vdavekchtivé dívky existoval způsob, jak
toho dosáhnout. Stačilo se zmocnit devíti patek
od vánoček a schovat si je. Jinde házela děvčata
hůl na hrušku, na kolikátý pokus se povedlo, že
se hůl na stromě zachytila, po tolika letech ji
čekali vdavky. Děvčata také chodila klepat na
kurník. Ozval-li se děvčeti nedříve kohout, znamenalo to, že se dívka do roka
vdá. Ozvala-li se nejdříve slepice, dívka měla zůstat svobodná. A pokud se
dívky chtěli dozvědět jméno jí souzeného, vzala jablko a nožem ho oloupala
tak, aby získala jednu dlouhou spirálu. Tou pak třikrát zatočila nad hlavou a
odhodila ji. Na zemi spirála vytvořila tvar, z něhož bylo možné s trochou
fantazie vyčíst písmeno, jímž začínalo jméno toho pravého.
Již zapomenutým slovanským zvykem je namazat si na Štědrý den tváře
medem. Tím si každý zajistil, že ho po celý příští rok měli všichni rádi.
Tak jaké vánoční zvyky a tradice dodržujete vy?
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Přehled připravovaných společenských akcí prosinec – březen 2017
PROSINEC
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – ČERTOVÁNÍ
Sobota 3. prosinec 2016, Společenský dům Vel.Heraltice
Pořádá: Obec Velké Heraltice ve spolupráci s Kulturní komisí obce
SETKÁNÍ SE SENIORY
Pátek 9. prosinec 2016, Společenský dům Vel.Heraltice
Pořádá: Obec Velké Heraltice
KARMÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VELKÝCH HERALTICÍCH
Neděle 11. prosinec 2016, kostel a parkoviště „U tří kaštanů“
Pořádá: Obec Velké Heraltice, TJ Sokol, Římskokatolická farnost Vel. Heraltice
ADVENTNÍ SETKÁNÍ A KONCERT V SÁDKU
Sobota 17. prosinec 2016, KD Sádek
Pořádá: Občané Sádku
VÁNOČNÍ LADĚNÍ
Středa 21. prosinec 2016, ZŠ Vel.Heraltice
Pořádá: ZŠ Vel.Heraltice
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Pondělí 26. prosinec 2016, Společenský dům Vel.Heraltice
Pořádá: TJ Sokol Vel. Heraltice
LEDEN
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
1. - 15. leden 2017, Vel. Heraltice, Sádek, M. Heraltice, Košetice, Tábor
Pořádá: Charita Opava
HERALTICKÝ ŠKRPÁL - TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Sobota 7. leden 2017, Víceúčelové hřiště Vel. Heraltice
Pořádá: TJ Sokol Vel. Heraltice
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MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 21. leden 2017, KD Sádek
Pořádá: Myslivecké sdružení Sádek
ZIMNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Sobota 28. leden 2017, tělocvična ZŠ Vel.Heraltice
Pořádá: TJ Sokol Vel. Heraltice
ÚNOR
OBECNÍ PLES
Sobota 4. únor 2017, Společenský dům Vel.Heraltice
Pořádá: Obec Velké Heraltice ve spolupráci s Kulturní komisí Obce
PLES CHOVATELŮ
Sobota 18. únor 2017, KD Sádek
Pořádá: Český svaz chovatelů Sádek
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sobota 25. únor 2017, KD Sádek
Pořádá: MŠ Sádek
MASOPUSTNÍ PRŮVOD A POCHOVÁNÍ BASY VE VELKÝCH HERALTICÍCH
Sobota 25. únor 2017, dopoledne průvod masek obcí, večer maškarní bál s
pochováním basy
Pořádá: TJ Sokol Vel. Heraltice
BŘEZEN
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sobota 18. březen 2017, Společenský dům Vel. Heraltice
Pořádá: Obec Velké Heraltice ve spolupráci s Kulturní komisí obce

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