OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
XI. ročník
č. 4/2018 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou komunální volby.
Věřím, že ve velkém počtu využijete svobodné právo volit a zúčastníte se v hojném počtu.
Máte tak možnost vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s prací vedení obce a zastupitelů, stejně
jako tomu bylo ve volbách v roce 2014.
Myslím si, že nyní můžeme zhodnotit práci zastupitelstva, kterému pomalu končí mandát.
Jsem si vědoma toho, že nelze v žádném případě vždy vyhovět všem. Jsem však přesvědčená,
že z akcí, které v uplynulém období byly realizovány, byla každá realizována ku prospěchu
většiny z vás, občanů této obce.
Chtěla bych požádat vás, občany, abyste se v nadcházejícím volebním období aktivně
zapojili do dění v našich obcích, prostřednictvím osadních výborů nebo spolků a organizací.
Protože obec, ve které bydlíte, není jen cestou, kterou musíte projít, než se zavřete do svých
domovů. Obec je místem, kde můžete plnohodnotně žít, místem, kde se nebudete bát pustit
své děti za kamarády na hřiště, místem, kde se nebudete bát přijít na obecní úřad nebo za
zastupiteli se svým problémem, konstruktivním nápadem na zlepšení našeho společného a
společenského života.
Jana Zechová, starostka obce

VOLEJBALOVÝ TURNAJ MIKROREGION OPAVSKO SEVEROZÁPAD 2018

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz plastu a papíru
Pravidelně na začátku měsíce probíhá v obcích pytlový svoz plastu a papíru
(ŽLUTÉ PYTLE). Žádáme o řádné třídění odpadu v pytlích, patří zde pouze
plast a papír. Pytle jsou k vyzvednutí na obecním úřadu nebo v místních
knihovnách.
Upozorňujeme občany, aby neházeli celé pytle do kontejneru na plasty, ale
dávali je k pytlovému svozu. Kontejnery slouží pro občany (převážně z bytových
domů), kteří nemají pytle, kde skladovat.
Dále upozorňujeme občany, aby do tříděných nádob (kontejnerů PAPÍR,
PLAST, SKLO) dávali pouze to, co do nich opravdu patří. V případě zjištění, že
se v nádobách neustále nachází směsný odpad, budou tyto nádoby zrušeny.
info Obecní úřad

Venčení psů v obci
Upozorňujeme majitele psů, že jsou povinni mít řádně zabezpečeného psa a
uklízet psí exkrementy. Tuto povinnost jim stanovuje obecně závazná vyhláška
o volném pohybu psů a také všeobecná hygienická norma. Při porušení vyhlášky
mohou být majitelé psů sankcionováni.
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.
info Obecní úřad

Informace
Obec Velké Heraltice v letošním roce zaplatila poslední splátku úvěru
na rekonstrukci společenského domu ve Velkých Heralticích.
info Obecní úřad

Vítání dětí listopad 2018
Vzhledem k účinnosti směrnice EU o ochraně osobních údajů, žádáme rodiče
novorozenců, aby v případě, že mají zájem o účast na slavnostním obřadu Vítání
dětí, se nejpozději do 5. 11. 2018 přihlásili na Obecním úřadě ve Velkých
Heralticích. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.
info Obecní úřad

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 1. 11. 2018.
info Obecní úřad
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Praktický lékař MUDr. Skalička informuje
Internetová stránka ordinace
Máme vytvořenou novou internetovou stránku www.ordinaceskalicka.info
(s tím info na konci), kde skutečně najdete všechny zásadní informace o provozu
ordinace, tedy všechny kontakty, ordinační hodiny apod., ale navíc i různé
užitečné rady a odkazy týkající se zdravotní péče. Také zde vždy aktualizujeme
informace o blížících se dovolených, očkovacích kampaních a další novinky.
E-recepty
Je možnost zaslání receptu elektronickou cestou, bez nutnosti vyzvednutí
listinné formy, a to těmito dvěma způsoby:
1. Napíšete nám e-mail, že žádáte o předpis konkrétních léků, a my Vám zašleme
recept(y) v e-mailové zprávě. Ty si pak vytisknete nebo jen ukážete v lékárně
na displeji Vašeho mobilu či tabletu.
2. Zkontaktujete nás telefonicky a my vám zašleme alfanumerický kód v SMS
zprávě. Ten nadiktujete lékárníkovi.
Preventivní prohlídky
Hodně se nás lidé ptají, jak často se provádí preventivní prohlídka a co všechno
zahrnuje za vyšetření. V přehledu je to takto:
• Preventivní prohlídku u praktického lékaře byste měli absolvovat každé
dva roky. Vyšetření je užitečné ze zdravotních důvodů (včasné odhalení
zdravotních rizik nebo nemoci), ale i z ryze praktických (vytvoří se při ní
dokumentace pro Vaše další prohlídky apod.) Termíny další prohlídky
evidujeme, ale není v našich možnostech Vás všechny postupně zvát, proto
doporučujeme, abyste tuto záležitost vedli sami v patrnosti, popř. kdykoli
zavolejte a my Vám vše upřesníme.
• Součástí prohlídky je především rozhovor o zdravotním stavu (anamnéza)
a tělesná prohlídka (fyzikální vyšetření), které má celkový charakter.
• Dále laboratorní vyšetření krve a moči v intervalech stanovených
zdravotním řádem, ale samozřejmě se individuálně odběry rozšiřují podle
indikace lékaře.
• Od 50 let vyšetření přítomnosti krve ve stolici (zde je doporučeno do 55 let
každoročně), popř. je možnost absolvovat preventivní koloskopii
(jednorázově).
• EKG od 40 let věku co 4 roky, nebo častěji podle indikace lékaře.
• Ženy od 45 let doporučujeme k mamografickému vyšetření (co 2 roky)
• Součástí je i kontrola řádného a doporučeného očkování.
Očkování proti chřipce
Zima se blíží, takže se prosím hlaste sestřičce ohledně očkování proti chřipce.
Jako každý rok je možné si vakcínu zamluvit.
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info MUDr. Skalička

Prodloužení ordinačních hodin MUDr. Krausová
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 12:30
8:00 - 12:30

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
info MUDr. Krausová

Sběr textilu a jiných věcí
Diakonie Broumov vyhlašuje sběr textilu a jiných věcí. Sbírka se uskuteční
8.10.2018 a 10.10.2018 v čase 14:00 – 16:00 hodin ve staré knihovně
ve Velkých Heralticích.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203 nebo
603 287 387.
Diakonie Broumov
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

SOBOTA 13.10.2018 a 20.10.2018
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 13.10.2018

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 20.10.2018

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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Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že kompostárna k 30. listopadu 2018 ukončí svůj
provoz, tj. od prosince do dubna bude zavřena. Občané, kteří by chtěli přivézt
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

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.
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

Nedostatek pitné vody z obecního vodovodu u nás zatím nehrozí
V Česku je kritický nedostatek vody, zvláště pitné vody. O prázdninách naši
zemi sužovalo opravdu extrémní vedro. Zásoby podzemních vod jsou téměř
na nule, neprší, a proto je nutné s vodou šetřit. To, že se zásoby rychle
vyčerpávají, za to nemůže jenom sucho, ale z velké části se na tom podílí téměř
každý občan republiky, který by měl v této době s vodou zacházet rozumně, což
se ale absolutně neděje. Pitná voda se používá na mytí aut, zalévání zahrad,
bazény, splachování toalet, vaření, mytí nádobí aj.
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Situace je v některých obcích natolik vážná, že se zakazuje dokonce zalévat
vodou z potoků i řek a dodržování těchto nařízení kontrolují úředníci a strážníci.
V naší obci a místních částech je dodávka pitné vody z obecních zdrojů prozatím
bezproblémová oproti minulým létům. Obec dělá maximum proto, aby našim
občanům voda tekla kvalitní a pitná, kdykoli ji potřebují a kdykoli otočí
„pouhým vodovodním kohoutkem“. Je to i tím, že obec vkládá nemalé finanční
prostředky do přípravy projektů a do rekonstrukcí vodovodů ve Velkých
Heralticích, v Sádku a do dalších vodních zdrojů v ostatních vesnicích.
info Obecní úřad

Nespokojenost obce s opravou silnice I/11 – průtah obcí
V měsíci červenci-srpnu si Ředitelství silnic a dálnic ČR objednalo u firmy
KARETA s.r.o. Bruntál opravu povrchu silnice I/11 Velké Heraltice – průtah
obcí. Obec obdržela informaci o realizaci pouze 14 dní před zahájením akce.
Firma měla vyměnit i obrubníky podél silnice, a to po obou stranách, ale obci
bylo sděleno, že firma výměnu neprovede z kapacitních důvodů a nedostatku
pracovníků.
Po odfrézování asfaltu, byl rozdílový skok místy i 15-20 cm, nebyly zhotoveny
nájezdy na boční ulice v křižovatkách ani vjezdy k rodinným domům a
pozemkům. Občané začali hlásit škody na svých vozidlech, které jsme
odkazovali na zhotovitele.
„Podali jsme okamžitě stížnost na Krajský úřad MSK, který vydával
„rozhodnutí“ k realizaci, konkrétně Ing. Unuckovi, který má na starost dopravu
a silniční hospodářství v Moravskoslezském kraji. Ve stížnosti jsme požádali
o okamžitou nápravu a odškodnění poškozených občanů, dále jsme poukázali
na nečinnost realizační firmy po dobu 10 dní a zaslali foto. Odpověď jsme
obdrželi až po 3 týdnech, když už byl položen nový asfalt. Bohužel, tak pracují
naši úředníci na Krajském úřadě“, vyjádřila se Jana Zechová, starostka obce.
info Obecní úřad

Vybudování chodníku – poděkování
Upřímně děkuji Obci Velké Heraltice, a zajisté je nás víc takto děkujících,
za vybudování chodníku na ulici Květinová, jenž již slouží všem občanům bez
výjimky.
Je také na místě vysoce ocenit práci zaměstnanců Obce Velké Heraltice, kteří
odvedli kus velmi dobré práce. Pracovali svědomitě, rychle, přesně a spolehlivě.
Marie Michnová
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Krevní centrum FNO
Na fotce je paní Zdeňka, která daruje
od roku 2001 a má za sebou už 105
odběrů. Vedle ní je Honza, který
daruje od roku 2000, a má 180
odběrů. Společně zatím darovali 142
litrů krve a plazmy. Prý jsou u nás
spokojení, a tak se rádi vrací – a ještě
dlouho vracet budou.
info Fakultní nemocnice Ostrava

Soutěž „O nejoriginálnější fotografii“
Uzávěrka soutěže „O nejoriginálnější fotografii“ se blíží. Zaslali jste již svou
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 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 ŠKOLY A KNIHOVNY
Z dění v naší školičce
O letošních prázdninách se v naší školičce pilně pracovalo. Celá budova dostala
krásný nový slušivý kabát, také byly provedeny izolace všech obvodových
venkovních zdí. Velice pěkně vypadá nový kovový plot v dolní části zahrady.
V kotelně byl nainstalován nový typ topení – plynové tepelné čerpadlo, rovněž
jsou opraveny vnitřní omítky kotelny a vyměněna všechna sklepní okna. Bylo
opraveno vstupní venkovní schodiště. Uvnitř školy budeme v každé třídě
využívat systém vzduchotechniky, na vnitřním schodišti byly vyměněny
neestetické luxfery za pěkná otevírací okna. V současné době probíhají
dokončovací práce v celém okolí školy.
V září se škola otevřela včas pro všechny děti, přivítali jsme 9 nových kamarádů,
celkem je na tento školní rok přihlášeno 41 dětí ve věku od dvou do sedmi let.
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Dětem se nová školička moc líbí a chválí její pastelkovou fasádu. Letos budou
děti vzdělávány dle školního programu „Pojď si s námi hrát a svět okolo
poznávat.“
V září začaly nejstarší děti jezdit do Plavecké školy Opava na předplavecký
výcvik. V letošním roce máme v plánu plno aktivit a akcí. Už se s dětmi všichni
těšíme, až si je během celého roku společně užijeme. Mateřská škola smysluplně
obohacuje denní program dětí a zajišťuje, aby tento čas byl radostí, příjemnou
zkušeností, zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života v první etapě
vstupu dětského jedince do celoživotního procesu vzdělávání.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

Mateřská škola Sádek
Po letních prázdninách plných prosluněných dnů, koupání a pěkně strávených
rodinných dovolených dětem nastal zase pevnější školní režim. Během prázdnin
nám obecní úřad zajistil nátěr zábradlí a vybroušení kladinky na školní zahradě.
Pořídili jsme novou plastovou průlezku s klouzačkou, která je ideální pro menší
děti. A díky krásnému babímu létu ji můžeme hned využívat. A co se změnilo
ve vnitřních prostorách školky? Došlo k vyčištění lehátek a koberce v ložnici,
v herně jsme pořídili nový koberec a nádhernou sestavu skříni.
Tento školní rok navštěvuje mateřskou školu 20 dětí (11 chlapců, 9 dívek).
Letošní rok děti přivítalo „Zvědavé štěňátko“, které bude děti provázet celým
školním rokem. Proto všechny prostory školky zdobí štěňátko se svými
kamarády. Začátky školního roku jsou trošičku více rušné. Aklimatizace dětí
po prázdninách na školní prostředí je opravdu náročná.
28.9. v pátek připravujeme Drakiádu, která se uskuteční na sádeckém kopci.
Pro děti a rodiče budou připravené odměny, diplomy a občerstvení. Budeme se
těšit na návštěvu rodičů, prarodičů, sourozenců a všech příznivců naší mateřské
školy.
Romana Hildebrandová, MŠ Sádek
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ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Heraltická smeč 2018
Tradičně první srpnovou sobotu uspořádal volejbalový oddíl heraltických
sokolíků 9. ročník Heraltické smeče, volejbalového turnaje smíšených družstev
určeného pro všechny Ty, kteří si oblíbili plácanou do míče přes vysokou síť.
Počasí nám opět přálo, byť v závěru turnaje trochu sprchlo, ale bylo to příjemné
osvěžení po celodenní výhni na slunci. Letos jsme přivítali 7 týmů. Z Heraltic
byli 3 týmy (BIZONI, FOJRAŠ a SAMÍ DOBŘÍ). Dalšími účastníky byli týmy
HLAVNICE, HOLASKY a dva týmy z Opavy HŘBITOV PRO MICINKU a
VYVOLENÍ.
Turnaj proběhl velmi dobře, a to zejména díky členům Sokola a také díky mnoha
spřízněným duším. V tomto směru patří poděkování zejména vedení ZŠ Velké
Heraltice, které opět poskytlo v prostorách ZŠ zázemí pro hráče i organizátory.
Za zapůjčení velkých stanů a laviček patří velké DÍKY také heraltickým
hasičům. Děkujeme také Obecnímu úřadu za spolupráci při organizaci turnaje.
K dispozici měli hráči i fanoušci jako vždy připraveny dvě občerstvovací
stanice, tu tekutou měly na starosti holky Eliška a Jana Fojtíkové s Janou
Šrekovou. Gurmánský sektor měli pod palcem pánové Dan Hudečka, Václav
Šrek a Martin Weiss, kteří se starali o vepřovou kýtu a hit loňského léta, výborné
Danovy HAMBURGERY. Osvěžení v podobě nanuků od Bidvestu pro všechny
přítomné zajistila Majka Volná za což jí děkujeme. Byly opravdu v tom letním
vedru osvěžující!
Turnaj byl rozdělen do dvou základních skupin, poté následovaly zápasy
o konečná umístění u těch družstev, která skončila v základní skupině na 3 a 4
místě. První s druhým z druhé skupiny si zahráli semifinále a poté byl turnaj
zakončen zápasy o 3. místo a FINÁLE.
Po základní části měli nejvýhodnější pozici vítězové skupin loňští finalisté:
VYVOLENÍ a tým HLAVNICE.
Na 7. místě skončil tým FOJRAŠ, kolem
Barči Fojtíkové a Kiki Rašové. Bohužel
na jejich výkonu se podepsala
nesehranost, ale věříme, že do příštího
ročníku se dají dohromady a budou všem
„šlapat na paty“. V zápase o 5. místo
porazili SAMÍ DOBŘÍ kolem Paci tým
HOLASEK, kteří tak skončili na 6 místě.
V bitvě o bronz se utkal domácí tým
BIZONŮ kolem Ajfela s týmem HLAVNICE, který jasně vyhrál oba sety a
sebral heraltickým BIZONŮM jejich loňské 3. místo.
Finále se hrálo za účasti největšího letošního favorita turnaje, a to týmu
VYVOLENÝCH a nováčka turnaje HŘBITOVA PRO MICINKU. A bylo se
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na co koukat. Celé utkání bylo velmi vyrovnané, a nakonec skončilo vítězstvím
tradičního favorita, týmu VYVOLENÝCH, kteří vyhráli 2:1 na sety.
Individuální ceny Nejlepší hráčka turnaje byla udělena direktoriátem turnaje Ivě
Glabazňové z týmu Hřbitov pro Micinku a Nejlepším hráčem turnaje byl Radim
Holčapek z družstva Holasek. Zvláštní poděkování pak patří Jiřímu Haasovi
za řízení všech utkání.
Celá volejbalová sobota byla pak zakončena vyhlášením výsledků a předáním
cen všem zúčastněným týmům a tradičním posezením všech hráčů a jejich
příznivců do večerních hodin. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli: organizátorům, Základní škole, hráčům, fanouškům a sponzorům:
JPL SERVIS, CONSEQ Investment, UNIQA pojišťovna, BECHEROVKA
a MO ČSSD Velké Heraltice.
Věříme, že i příští rok si na víceúčelovém hřišti zasmečujeme při jubilejním
10. ročníku.
Za Volejbalový oddíl TJ Sokol - Jarda Luks

Karmaš v Táboře
Spolek Tábor ve Slezsku připravil dne 11.8.2018 tradiční Karmaš v Táboře.
Letos si připomínáme 110 let od vysvědcení kaple Nanebevzetí Panny Marie
v Táboře a 100 let od konce 1. světové války.
Odpoledne jsme se sešli před místní kaplí, kde před začátkem mše byla
k památníku padlých občanů z Tábora v 1. světové válce položena kytice,
zapáleny svíčky.
Mši svatou sloužil otec Luboš Hladoník z Neplachovic, zpěvem doprovázela
Hlavnická Scholička pod uměleckým vedením Lenky Lebedové, která hrála
na kytaru, na saxofon a flétnu zahrál Milan Pelc, zpěvem doprovázely děti. Mše
byla sloužena za padlé Táborské občany v 1. světové válce. Po ukončení mše
zahrála Scholička další známé melodie, za které byla odměněna potleskem.
Uctili jsme tak 110. výročí kaple v Táboře, všem se vystoupení líbilo a povzneslo
toto výročí.
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Po ukončení mše byli vystupující a přítomní pozváni na malé karmašové
pohoštění do KD. Děkujeme p. starostce Janě Zechové za účast na tomto
odpoledni.
Večer následovala v KD Karmašová zábava. K tanci hráli dobří známí, Duo
Tlachovi, v baru byla připravena pestrá nabídka občerstvení, které nabízely
„šenkýřky“ rozveseleným hostům. O půlnoci přišlo očekávané losování
tomboly, ceny byly pestré, a kdo měl hodně losů, měl také více šancí na výhru.
Hlavní cenu ložní povlečení věnoval Spolek. Poslední cena byla párová, přišli
vylosovaní muž a žena, oblékli si „výhry“, pyžamo a noční košili, a zatančili si
pyžamové sólo a k tomu jim hrála ukolébavka.
Děkujeme věrným příznivcům za účast na zábavě, i když bylo málo hostů, přesto
se všichni pobavili.
Děkujeme všem, kteří darovali ceny do tomboly a potěšili jimi výherce.
Bronislava Scheidelová

Mikroregionu Opavsko - severozápad 2018
Obhajoba stříbrné příčky heraltického týmu na volejbalovém turnaji obcí
Mikroregionu Opavsko - severozápad 2018
V sobotu 25. srpna proběhl tradiční volejbalový turnaj obcí začleněných
v Mikroregionu Opavsko-severozápad. Tentokrát se volejbalisté představili
na zbrusu novém víceúčelovém hřišti v krásném zámeckém parku v Hlavnici.
Účast týmů z jednotlivých obcí je, kromě Sosnové, samozřejmostí, a tak se klání
opět účastnilo 8 týmů – Brumovice, Úvalno, Neplachovice, Holasovice,
Stěbořice, Hlavnice, Bratříkovice a Velké Heraltice.
Počasí turnaji alespoň zpočátku moc nepřálo, po ranním deštíku se však
umoudřilo, a tak za příjemného chládku, který ostře kontrastoval s letními horky,
si všichni s chutí zasportovali. Základní část turnaje byla rozdělena do dvou
skupin, po ní následovaly zápasy o konečná umístění. Poslední týmy skupin
hrály o sedmé místo, další o páté, o třetí a vítězové postoupili rovnou do finále.
Heraltickému týmu, který byl tvořen členy Sokola - z valné části jeho
volejbalového oddílu, tentokrát los přidělil do skupiny Holasovice, Bratříkovice
a domácí Hlavnici. Úroveň jednotlivých týmů se oproti loňsku vyrovnala, a tak
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byly k vidění těsné boje. Úvodní duel proti posíleným Holasovicím jsme
po nešťastně prohraném prvním setu v tom druhém zabrali a soupeře jsme jasně
přejeli, a tak jsme si připsali 4 body oproti 2 holasovickým. Favoritem jsme byli
proti Bratříkovicím, ti sice prokázali zlepšení, ale i tak jsme nakonec oba sety
vyhráli a v závěrečném duelu nám stačila k prvenství ve skupině i remíza.
Dobrou formu jsme prokázali i v úvodním setu proti Hlavnici, snadno jej vyhráli,
a tak finále bylo jasné, ani tolik nebolela těsná prohra v tom druhém, a tak stejně
jako vloni nás čekal boj ve finále o celkové prvenství.
Vyvrcholení turnaje pak představoval souboj se suverénem druhé skupiny –
družstvem z Neplachovic. V úvodu utkání jsme navázali na účelnou hru
z předchozích zápasů a snadno získali první set. V tom druhém jsme však
prohospodařili nadějné vedení o 5 bodů a set nakonec v křeči prohráli.
Vyrovnaný rozhodující set se zlomil v náš neprospěch v jeho závěru a stejně jako
vloni jsme skončili těsně pod vrcholem na druhé příčce. Každopádně vystoupení
našeho týmu můžeme považovat za velice úspěšné a jménem obce jim děkujeme
za reprezentaci.
Krásné druhé místo pro heraltické barvy vybojovali: Jana Fojtíková, Jana
Šreková, Eliška Valchařová, Tomáš Bjalek, Petr Fojtík, Petr Kukol, Martin
Šmajstrla a René Štěpán
Martin Šmajstrla

SDH Sádek v roce 2018
Sbor dobrovolných hasičů v Sádku dosáhl v roce 2018 rekordního počtu svých
členů. Dostali jsme se na číslo 66.
Hlavní příčinou je založení družstva mladších žáků. Tito se hned na jaře
zúčastnili soutěží v Mladecké dětské lize. To ještě pod taktovkou SDH Březová
a jejich trenéra Petra Wirkotsche, s kterým sbírali zkušenosti. Tyto využili
o prázdninách, a to, když vyrazili na soutěž v Brumovicích a přivezli si skvělé
2. místo.
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Od 7. září již jako SDH Sádek nastoupili na soutěži v Sosnové. Podařilo se,
a časem 23:54 si z celkových 12. týmů přivezli krásné 3. místo. Nyní je čekají
ještě 2 podzimní soutěže 14. 9. 2018 v Jamnici a 21. 9. 2018 v Sádku. Sezóna
jim pak bude pokračovat v květnu 2019 dalšími soutěžemi v Mladecké lize.
Našim cílem je na jaro 2019 postavit spolu s mladšími žáky i družstvo starších
žáků. Nadále spolupracujeme s SDH Březová a jejich trenérem Petrem
Wirkotschem, který našim novým vedoucím mládeže ochotně předává své rady
a zkušenosti. Petře děkujeme.
Další prioritou roku 2018 bylo dokončení brigád na naši zbrojnici, konkrétně
dokončení klubovny SDH a věže zbrojnice. Toto se nám do 23. června povedlo
a mohli jsme tak našim spoluobčanům ukázat, na čem jsme tak dlouho pracovali.
Ukázku jsme spojili s každoročním myslivecko-dětským dnem a položením
věnce Janu Kubišovi se zástupci Armády ČR a veteránů. Klubovna není jen
odpočinkovým místem pro naše členy. Slouží také jako školící místnost
pro jednotku SDH Sádek, pro pravidelné schůze výboru SDH a přípravu
družstva na požární sport. Je to hlavně místo, kde jsme si po mnoha letech
vystavili poháry, připomínající naše úspěchy v požárním sportu.

SDH Sádek má kromě novým malých hasičů i družstvo mužů, které se snaží
držet na co nejvyšší úrovni v požárním sportu. Od května do října se v podstatě
každý víkend zúčastňují soutěží po celém okrese, aby potvrdili, že patří mezi ty
nejlepší. Každý rok pořádáme, na Sádecký krmáš, hasičskou soutěž, zařazenou
do Moravskoslezského poháru v požárním sportu. Letos se konala 18. 8. 2018
v sádeckém areálu. Přijelo k nám 18 družstev mužů a 11 družstev žen. V mužské
kategorii vyhrál Prchalov B a kategorii žen ovládly ženy ze Široké Nivy.
Po soutěži se konala tradiční Krmášová zábava.
14 našich členů je současně i ve výjezdové jednotce (JSDH). Ta letos požádala
obec o přesun starší nevyužívané cisterny z JSDH Velké Heraltice. JSDH Sádek
měl od začátku roku 2018 3 výjezdy. Z toho 2x výjezd na bodavý hmyz a 1x
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výjezd ke škodám po bleskových povodních. Účast členů v JSDH je dobrovolná
a neplacená. Vyžaduje však školení, lékařské prohlídky a hlavně ochotu a čas
členů této jednotky.
Aktivní členové SDH Sádek se nezastaví ani v podzimním období. Po skončení
sezóny v požárním sportu, organizujeme další akce pro naše členy a občany
Sádku. Čeká nás ukončení sezóny s účastí dalších sborů našeho 7. okrsku (Velké
Heraltice, Bohdanovice, Sosnová, Košetice, Sádek). Podporujeme také
každoroční Adventní koncert. Organizujeme Vánoční a Silvestrovský turnaj
v hokejbale před zbrojnicí. A celý rok pak zhodnotíme na Výroční schůzi našeho
sboru.
Děkujeme tímto obci Velké Heraltice, která nás podporuje a podává nám
pomocnou ruku pro náš společný cíl, kterým je nadále udržovat společenské a
kulturní dění v obci.
Děkuji i Všem našim členům, občanům, přátelům, sponzorům, kteří nám
pomáhají a podporují nás v naši činnosti.
Za SDH Sádek starosta SDH Dušan Gregořica

Výběr z některých uskutečněných investičních a neinvestičních
akcí v období 2014-2018
Velké Heraltice
Základní škola – zateplení fasády, částečná výměna oken, výměna kotlů
Základní škola – přechod ke Společenskému domu, veřejné osvětlení, chodník
Projekt vodovod – ul. Úzká
Projekt na zeď pod Zdravotním střediskem a před Mateřskou školkou
Mateřská škola – projekt na fasádu
Společenský dům – výsadba zeleně, keřů a stromů
Projekt na rekonstrukci obecního úřadu
Pomník naproti obecního úřadu – rekonstrukce pomníku, zhotovení prostranství
Oprava a údržba chodníků
Rekonstrukce zubní ordinace
Základní škola – přístupová cesta ke škole z ul. Severní
Veřejné osvětlení – výměna veřejného osvětlení za LED, úsporné řešení
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Hřbitov – odkanalizování hřbitova, položení kanalizace a revizních šachet, příprava na
veřejné osvětlení hřbitova
Dokončení opravy pomníku naproti obecního úřadu, výsadba zeleně
Studie hasičská zbrojnice – rekonstrukce
Příprava projektu – odpočinková místa, získání dotace
Oprava a údržba chodníků u autobusové zastávky a před základní školou
Oprava asfaltového povrchu ul. Zahradní (k vodojemu), ul. Před schody
Zhotovení vodovodních přípojek ul. Úzká, ul. Opavská
Částečné zateplení fasády zdravotního střediska, pošty a obecního bytu
Studie a projekt na parkovací plochu s chodníkem a zelení za družinou a základní školou
Rekonstrukce zdi pod zdravotním střediskem a poštou, rozšíření plochy mateřské školky
Zhotovení nových prostor na obecním úřadě pro knihovnu a infocentrum
Příprava projektu hasičské zbrojnice
Realizace odpočinkových míst před hřbitovem, pod poštou, u společenského domu
Výměna (částečná) starých rozhlasů v obci za nové
Vodovod – demolice staré a výstavba nové úpravny, napojení dvou nových 100m vrtů,
signalizace
Mateřská škola – zhotovení fasády, snížení energetické náročnosti
Přestěhování knihovny do nových prostor včetně infocentra
Montáž plotu pod zdravotním střediskem a poštou
Hasičská zbrojnice - montáž 3 ks nových hasičských výsuvných vrat
Rekonstrukce a položení nového asfaltu ul. U Skalky, vjezd ul. Sportovní
Malé Heraltice
Úprava parčíku za kulturním domem
Oprava hřbitovních schodů
Kulturní dům – výsadba zeleně, keřů, sadové úpravy u hřiště
Kulturní dům – doplnění stolů
Oprava a údržba odstavné plochy v obci
Oprava a údržba zastávky autobusu, nový dřevěný obklad – Opavská
Oprava a údržba chodníků, vjezdů k nemovitostem, zhotovení kamínkových pásů
Úprava parčíku za hřištěm u kulturního domu
Příprava projektu – odpočinková místa, získání dotace
Veřejné osvětlení – výměna veřejného osvětlení za LED, úsporné řešení
Realizace odpočinkového místa u kapličky
Obnova parčíku
Oprava asfaltového povrchu na obecní komunikaci
Sádek
Parkoviště před knihovnou – rekonstrukce
Projekt vodovod – 4. etapa (Malá Strana)
Mateřská škola – rozšíření hrací plochy pro děti, místo travnatého vjezdu k žumpě
Demolice starých objektů za kulturním domem, odvoz suti na skládku
Hasičská zbrojnice – montáž výsuvných vrat
Hasičská zbrojnice – fasáda, (hasiči provedli svépomocí)
Nátěr dřevěného zábradlí pod hřbitovem
Floriánská kaple – zhotovení schodů
Odstranění nánosu v šachtě u požární nádrže
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Odvoz demolice za kulturním domem
Příprava projektu – odpočinkové místo nad areálem, získání dotace
Mateřská škola – přístřešek nad vchod
Mateřská škola – oprava a údržba prostranství v MŠ, nové schody
Oprava střechy na objektu staré knihovny a skladu
Studie a projektu sportovního areálu, posezení, víceúčelové hřiště, parkování, sociální
zázemí
Doplnění bezdrátového rozhlasu
Hasičská zbrojnice – úprava půdního prostoru na klubovnu, poskytnutí financí hasičům,
(hasiči provedli svépomocí)
Projekt sportovního areálu za kulturním domem
Mateřská škola – odvod dešťové vody do vsakovací jímky
Oprava a údržba chodníků, Sádek-Dvůr
Košetice
Studie na víceúčelové hřiště za bytovým domem
Oprava a údržba autobusové čekárny naproti hřbitova
Obnova nápisu, renovace 3 pomníků 1. a 2. světové válce
Projekt víceúčelové hřiště za bytovkou a vyřízení stavebního povolení, získání dotace
Zhotovení prostranství u 3 pomníků 1. a 2. světové válce
Příprava projektu odpočinkové místo u kapličky, získání dotace
Výstavba víceúčelového hřiště za bytovým domem, výsadba zeleně, úprava terénu
Realizace odpočinkových míst před hřbitovem a u kapličky
Tábor
Kulturní dům – vybavení 2 ks skříněk na nádobí
Kulturní dům – zhotovení dveří na půdu a do sklepa, stavební úpravy, hydroizolace
objektu, nátěr plotu
Oplocení vodního zdroje pro kulturní dům a byt, úpravna vody v objektu
Rekonstrukce obecního bytu
Rekonstrukce chodníků - etapově
Kaple – nátěr vchodových dveří, obnova malby slunečních hodin
Příprava projektu - odpočinkové místo, získání dotace
Doplnění bezdrátového rozhlasu
Kulturní dům – rekonstrukce kuchyně, vybavení novým zařízením a kuchyňským
nábytkem s myčkou
Obnovení pomníku 1. a 2. světové válce na hřbitově
Realizace odpočinkového místa před KD
Připravené projekty na období 2018-2022
Projekt splaškové kanalizace a ČOV Velké Heraltice
Projekt skupinový vodovod Velké Heraltice-Malé Heraltice
Projekt na rekonstrukci hřbitova
Projekt na opravu chodníků v obcích
Projekt na sportovní areál v Sádku
Projekt na rekonstrukci dalších místností obecního úřadu
Projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice
Projekt na fasádu zdravotního střediska a pošty
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Studie na veřejné prostranství parkoviště u „Tří kaštanů“
Návrh na využití bývalého „domu služeb“
Návrh na výměnu veřejného osvětlení za LED, úsporné řešení – po etapách
Návrh na položení krytiny staré knihovny v Sádku
Návrh na opravu příjezdové cesty k víceúčelovému hřišti v Košeticích a parkovací plochy
Návrh na dokončení úprav parčíku za kulturním domem v Malých Heralticích
Návrh na vybudování víceúčelového hřiště v Táboře
Návrh na vybudování naučné stezky z Velkých Heraltic do Malých Heraltic lesem
Návrh na vybudování rozšíření plochy mateřské školy pod zdravotním střediskem a poštou

Přehled získaných dotací v období 2015-2018
Dotace
v roce

Program

Název dotace

Podíl dotace,
kterou obec
obdržela

Rekonstrukce obecního úřadu Velké Heraltice
401 115,00 Kč
- příprava projektové dokumentace
MŠ Fasáda - Zpracování projektové
Mikroregio
dokumentace Snížení energetické náročnosti
500 000,00 Kč
n
budov Mikroregionu Opavsko severozápad
OPŽP
Základní škola - Fasáda
11 007 151,00 Kč
MSK
SDH - Finanční podpora
6 100,00 Kč
Rekonstrukce chodníků v obci Velké Heraltice
206 826,00 Kč
2016 MSK
MSK
SDH - Finanční podpora
13 385,00 Kč
Automatizace Obecní knihovny ve Velkých
MK
14 000,00 Kč
Heralticích
Stavební úpravy budovy obecního úřadu
MSK
300 000,00 Kč
Velké Heraltice (Knihovna a infocentrum)
2017
MMR
Sportovní víceúčelové hřiště v Košeticích
400 000,00 Kč
Hasičská zbrojnice Velké Heraltice - výměna
MZE
166 138,00 Kč
tří vrat
Vytvoření místa pasivního odpočinku - Velké
MZE
130 796,00 Kč
Heraltice, Malé Heraltice a Košetice
Informační systém pro propagaci a rozvoj
Mikroregio turistického ruchu (lavičky, koše, infoskříňky)
810 000,00 Kč
n
- Velké Heraltice, Malé Heraltice, Sádek,
Košetice, Tábor)
MSK
SDH - Finanční podpora
14 522,00 Kč
MSK
Hospodaření v lesích
57 851,00 Kč
MŠ Fasáda - Snížení energetické náročnosti
2018 OPŽP
objektu mateřské školy Velké Heraltice
1 389 806,19 Kč
Skupinový vodovod Velké Heraltice – čerpací
OPŽP
stanice, vodovodní řád, úpravna vody
3 000 000,00 Kč
MŠ Fasáda - Snížení energetické náročnosti
MSK
1 000 000,00 Kč
objektu mateřské školy Velké Heraltice
2015

MSK
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Jak se naše obce měnily v letech 2014-2018
Velké Heraltice

Oprava pomníku a chodníku naproti obecního úřadu

Rekonstrukce zdi pod zdravotním střediskem a poštou
20

Rekonstrukce základní školy

Zhotovení přechodu pro chodce mezi ZŠ a KD a výsadba zeleně

Rekonstrukce obecního úřadu – nové prostory knihovny a infocentra
21

Oprava chodníku k autobusové zastávce

Rekonstrukce zdi u hřbitova a vytvoření odpočinkového místa

Výměna vrat na hasičské zbrojnici

Rekonstrukce kostela
22

Rekonstrukce a položení nového asfaltu ul. U Skalky

Snížení energetické náročnosti MŠ Velké Heraltice

Skupinový vodovod ve Velkých Heralticích

Malé Heraltice

Oprava chodníku

Vytvoření místa pasivního odpočinku
23

Úprava parčíku za kulturním domem a vybudování míst pasivního odpočinku

Sádek

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Oprava a údržba prostranství v MŠ Sádek
24

Zatrubnění příkopu k areálu

Nátěr dřevěného zábradlí pod hřbitovem

Vytvoření místa pasivního odpočinku

Oprava chodníku v Sádek-Dvůr

Demolice starých objektů za KD Sádek

Projekt sportovního areálu v Sádku za KD
25

Tábor

Obnova malby na kapli v Táboře

Stavební úpravy KD včetně hydroizolace

Oprava chodníků

Vytvoření odpočinkového místa

Rekonstrukce kuchyně v KD
26

Košetice

Oprava pomníků 1. a 2. světové války

Oprava autobusové čekárny naproti hřbitova

Vytvoření odpočinkového místa

Výstavba víceúčelového hřiště
27
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