OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
XII. ročník
č. 3/2019 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
je za námi prázdninové období, které se neslo v duchu vysokých tropických
teplot. Věřím, že jste si sluníčka užili do sytosti a prožili jste krásné prázdniny a
dovolené, plné koupání, opalování, odpočinku a nabírání energie.
Horké léto vystřídal nyní podzim, který se nese ve znamení sklizně ovoce a
zeleniny ze zahrádek, ale také přípravami na nadcházející chladnější zimní
období.
Využijte proto poslední krásné dny a navštivte některou z kulturněspolečenských nebo sportovních akcí, které nás do konce roku ještě čekají.
Jana Zechová, starostka obce

Dětský den ve Velkých Heralticích

Zahájení školního roku 2019/2020
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz komunálního odpadu – POZOR ZMĚNA!
Upozorňujeme občany, že pravidelný svoz komunálního odpadu bude
v zimních měsících 1x za 2 týdny, vždy v lichý týden, a to
i v neplynofikovaných obcích – Malé Heraltice, Košetice, Sádek, Tábor.
info Obecní úřad

Vítání dětí říjen 2019
Žádáme rodiče novorozenců, kteří mají zájem o účast na slavnostním obřadu
Vítání dětí, aby se nejpozději do 4. 10. 2019 přihlásili na Obecním úřadě ve
Velkých Heralticích. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
info Obecní úřad

Upozornění kalendář akcí
Upozorňujeme všechny podnikatele a 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. 2019.
info Obecní úřad

Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že kompostárna k 31. 10. 2019 ukončí svůj provoz, tj.
od listopadu do dubna bude zavřena.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 11:00
info Obecní úřad

Sběr textilu a jiných věcí
Diakonie Broumov vyhlašuje sběr textilu a jiných věcí. Sbírka se uskuteční
7. 10. 2019 a 9. 10. 2019 v čase 14:00 – 16:00 hodin ve staré knihovně
ve Velkých Heralticích.

Diakonie Broumov
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

SOBOTA 12.10.2019 a 19.10.2019
DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ:
➢ NEBEZPEČNÉ: znečištěné obaly (od barev, olejů apod.), znečištěné tkaniny,
olověné akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, oleje, barvy, zářivky,
léčiva, monočlánky
(tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách)
➢ VELKOOBJEMOVÉ: matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky
z PVC, kočárky, křesla, gauče, autoskla, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan,
znečištěné plastové obaly apod.

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

STANOVIŠTĚ SBĚRU:
Sobota 12.10.2019

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.

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

8.00 – 9.00 hod.
Sobota 19.10.2019

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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Stavební práce v obcích
Během jarních měsíců byla opravena opěrná
zeď před Mateřskou školou ve Velkých
Heralticích. Zbývá ještě dokončit oplocení
na vrchní části zdi.
Dále pokračovala oprava části chodníku v obci
Tábor.
Ani v letních měsících jsme nezaháleli.
Koncem srpna byla dokončena výstavba dalšího
víceúčelového hřiště, v pořadí již čtvrtého,
tentokrát pro naše občany v místní části Sádek.
Ještě zkolaudovat a občané si mohou zahrát
fotbálek, tenis a další sporty.
V budově obecního úřadu probíhá rozsáhlá rekonstrukce přízemí, chodby a
půdy. V nových prostorech v přízemí bude obřadní síň, půdní vestavba pak
bude sloužit jako archív a sklad.
Vzhledem k havarijnímu stavu propadajících se
podlah, byla zahájena rekonstrukce cvičné
kuchyně v Základní škole ve Velkých
Heralticích. Nyní se pracuje na nové
elektroinstalaci, odpadech a rozvodech vody.
Cvičná kuchyň bude v moderním stylu a zvětší
se i prostory v místnosti.
info Obecní úřad

Ohlédnutí za příměstskými tábory 2019
Druhý týden v červenci se pro děti od 3 do 6 let konal první turnus
příměstského tábora v zázemí Mateřské školy ve Velkých Heralticích.
Celý týden byl pojat v duchu Integrovaného Záchranného Systému, a tak děti
navštívily policejní stanici, prohlédly si hasičkou zbrojnici, zhlédly ukázku
zdravovědy a zastřílely si ze vzduchovky. Na závěr týdne si děti zahrály
oblíbenou šipkovanou, uvařily si buřtguláš, opekly si špekáčky, a nakonec
hledaly ukrytý poklad.
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V srpnu probíhal druhý turnus příměstského tábora pro děti od 6 do 10 let,
tentokrát v areálu kulturního domu v Malých Heralticích.
Tábor byl pojat v poznávacím a sportovním duchu. Děti navštívily dětské
oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě, vyrazily na exkurzi do firmy
Vitaminátor v Sosnové a zavítaly do obce Úvalno, kde navštívily Galerii
na Rychtě, místní rozhlednu a koupaliště. Jeden den byl věnován turnaji
v míčových hrách a štafetovým závodům. I na závěr tohoto turnusu vařily děti
buřtguláš, opékaly špekáčky a hrály šipkovanou.
Tímto děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na příměstských táborech obce
Velké Heraltice a doufáme, že se příští rok opět setkáme.
Jana Šreková, vedoucí tábora

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Navštívil nás Adolf Dudek
Bylo-nebylo … takto začalo interaktivní vystoupení ilustrátora dětských knih a
časopisu Sluníčka Adolfa Dudka, který přijel navštívit děti z MŠ v Sádku a
z MŠ ve Velkých Heralticích.
Ilustrátor představil dětem netradiční formou české pohádky jako O třech
prasátkách, O kohoutkovi a slepičce a O Třech medvědech.
Děti se aktivně zapojily do vystoupení, dokreslovaly obrázky na keramické
tabuli, hrály hlavní role v pohádkách a plnily různé úkoly.
Poté pan Dudek zamířil do ZŠ ve Velkých Heralticích, kde žákům 4.-7. třídy
představil vystoupení „Nehulíme, kreslíme“. Žáci se pomocí základních
geometrických tvarů učili kreslit krajinu, město, a složité lidské tělo.
Tímto panu Dudkovi děkujeme a těšíme se na setkání v příštím roce.
Knihovnice Kristýna Ficková

Den matek s Adolfem Dudkem
Ilustrátor Adolf Dudek zavítal také do Obecní knihovny ve Velkých
Heralticích, aby za účasti dětí oslavil svátek těch nejvzácnějších, které máme,
našich maminek.
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Děti spolu s ilustrátorem kreslily na keramické tabuli kytičky, dárečky a věci
z běžného života, zahrály pohádku O Budce a vytvářely tak slavnostní program
celého odpoledne. Ani maminky a babičky nezůstaly sedět a aktivně se
do programu zapojily. Na závěr děti maminkách zarecitovaly básničku, předaly
malý dáreček a společně se vyfotily.
Všem návštěvníkům této akce děkuji za účast a doufám, že strávili příjemné
odpoledne.
Knihovnice Kristýna Ficková

Pasování prvňáčků do Řádu čtenářského
Obecní knihovna ve Velkých Heralticích se i letos spolu s prvňáčky ZŠ Velké
Heraltice zapojila do projektu „Za pohádkou do knihovny aneb Pasování
prvňáčků na rytíře řádu čtenářského“.
Cílem projektu bylo seznámit děti zábavnou formou s knihami a s prostředím
knihovny a také jim ukázat, že čtení není jen učení a trápení.
Prvňáčky třikrát navštívila paní knihovnice. Při každém setkání se děti
seznámily s jednou pohádkou, kterou si přečetly, rozebraly a vytvořily k ní
ilustraci. Všechny výtvory byly pak dětem svázány do knihy.
Na konci projektu navštívili prvňáčci obecní knihovnu, kde na ně čekala
královna Velkoheraltického království Knihoslava I.
Královna malé čtenáře pasovala na rytíře a rytířky Řádu čtenářského a
odměnila je za jejich snahu a píli naučit se číst. A tak s kufříkem plným
dárečků opouštěli knihovnu noví čtenáři.
Knihovnice Kristýna Ficková
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Zprávičky z MŠ Sádek
Po letních prázdninách plných prosluněných dnů,
koupání a pěkně strávených rodinných
dovolených dětem nastal zase pevnější školní
režim. Během prázdnin se vymalovala ložnice a
školku navštívil kamarád Krteček, který je bude
provázet celý rok, jelikož letos máme „Rok
pracovitého krtka“. Všechny prostory školky
zdobí krteček se svými kamarády žabkou,
myškou, zajícem a ježkem. Začátky školního
roku jsou trošičku více rušné. Aklimatizace dětí
po prázdninách na školní prostředí a upevnění si
daných pravidel pobytu v prostorách MŠ, je
opravdu náročné. Tento školní rok navštěvuje
mateřskou školu 20 dětí (12 chlapců, 8 dívek).
Pokud budou mít rodiče zájem, připravujeme
nový kroužek Flétničku. A také bychom se chtěli zaměřit na pravidelný pohyb
dětí, kdy se budeme snažit hravou formou děti seznámit s jógou.
Dokud nám počasí přeje, chodíme s dětmi na procházky, pozorujeme přípravu
vlaštovek na odlet do teplých krajin, v parku sbíráme kaštany, z kterých
budeme vyrábět zvířátka. Jelikož se sklízí ovoce a zelenina, připravujeme
s dětmi zeleninové a ovocné saláty, smažíme bramborové placky.
25.9. pojedou děti navštívit své kamarády do Velkých Heraltic, kde společně
shlédneme pohádku „Čarování se zvířátky“. A 28.9. připravujeme Drakiádu
na sádeckém kopci. Pro děti budou připravené odměny a občerstvení. Všechny
Vás tímto srdečně zveme.
Dále pro děti a rodiče připravujeme podzimní tvoření, termín bude upřesněn.
Romana Hildebrandová, MŠ Sádek

Z dění v naší školičce ve Velkých Heralticích
V rámci dopravní výchovy naše děti absolvovaly besedu s policistou ČR
panem prap. Danielem Štefkem, který dětem zábavnou formou přiblížil
důležitost dopravní prevence.
Děti také navštívily farmu se zvířátky v Sádku Dvoře, kde si mohly kromě
jiných aktivit samy nakrmit malé jehňátko z lahvičky. Chválíme rodiče
za sušené pečivo pro zvířátka a rodinu Fojtíkových za milé přijetí a školce
darované pštrosí vejce.
Obě třídy si prošly naučnou „Sadařovu stezku“ firmy Vitaminátor v Sosnové.
Zde se dozvěděly, jakým způsobem vznikají ovocné šťávy a také plnily naučné
úkoly přímo v sadu firmy. Domů odcházely s novými poznatky a balíčkem
zdravé výživy.
Protože nám nepřálo počasí, tak jsme letos oslavili Den maminek v MŠ.
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Po krátkém programu dětí si maminky mohly s dětmi pohrát a zabavit se
v připravených centrech – například kavárna, rehabilitace, kadeřnictví,
kosmetický salon, bižuterie, pro šikovné ručičky, pro chytré hlavičky,
sportovní koutek… Maminky také napekly hojnost dobrůtek pro ostatní a
všichni společně si pochutnali na dobré vaječině. Domů jsme odcházeli
s pocitem pohodově stráveného odpoledne. S velice vtipným a zábavným
zpracováním klasických pohádek děti pobavil známý ilustrátor dětských knih
pan Adolf Dudek. Na jeho vystoupení děti ještě dlouho vzpomínaly. V rámci
oslav dne dětí si děti prošly Arboretum v Novém Dvoře, kde se děti seznámily
se vzácnými druhy rostlin, stromů a keřů. Na celoškoličkovém výletě do Světa
techniky v Ostravě si děti užily opravdu hodně zábavy, ale i poučení.
Absolvovaly interaktivní programy, Geometráček a Svět plný barev. Také
navštívily centra – například vodní svět, farma, stavba s jeřábem, pohybové a
taneční centrum, centrum hudební, divadelní, centrum zdraví a poznávání
lidského těla, domácnost. Každý si mohl vybrat z bohaté nabídky dle své chuti
a nálady.
S našimi předškoláčky jsme se rozloučili zábavným odpolednem. V krátkém
programu se děti představily, zapsaly do pamětní knihy, zatančily taneček a za
zvuku slavnostních fanfár také procházely školní branou s vlastnoručně
vyrobenou aktovkou. Zazvoněním na zvoneček ukončily školní rok a společně
s rodiči ochutnaly dort, který si děti pod vedením paní učitelky samy upekly a
nazdobily. Nechyběl ani slavnostní ohňostroj na dortu a přípitek dětským
šampusem. Všechny děti se s letošním školním rokem rozloučily nad
zmrzlinovým pohárem a všichni se už moc těšili na vytoužené prázdniny.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

Sběr starého papíru
21. a 22. května proběhl na naší škole sběr starého papíru. Výhercem se stal
žák 6. třídy František Jurčík, který nasbíral 460 kg. Nejlepších deset sběračů
opět obdrželo vstupenky do opavského CineStaru na filmová představení dle
vlastního výběru. Celkem jsme nasbírali 4 420 kg, nejvíce sběračů bylo
z 3. třídy. Všem zúčastněným velmi děkuji a těším se na další ročník.
Mgr. Bohdana Machučová
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Olympijský běh
Ve středu 19. června jsme se zúčastnili již
3. ročníku největšího běžeckého dne
v České republice - Olympijského běhu.
Pod záštitou partnerů – Radiožurnál, Koh-innor a Alpine Pro jsme si užili nádherné
závodění.
Každý
účastník
obdržel
účastnický diplom a medaili. Běhu se
zúčastnili téměř všichni žáci naší školy
ve všech věkových kategoriích. Mezi nejlepší běžce na 1. stupni patřil Jakub
Mezihorák a na 2. stupni byl nejlepším běžcem Andreas Vucak. Všichni jsme
si užili krásné sportovní dopoledne.
Mgr. Bohdana Machučová

Výtvarné soutěže
Na
počest
150.
výročí
publikace
periodického zákona prohlásila OSN rok
2019 za Mezinárodní rok periodické
soustavy prvků. K tomuto výročí byla
vyhlášena celostátní výtvarná soutěž na téma
„Chemie – pomocník nebo nebezpečný
škůdce?“ Z naší školy se této soutěže
zúčastnila Barbora Bjalková, žákyně 9. třídy,
která ve své kategorii získala 1. místo.
Tři žákyně naší školy se zúčastnily 6.
ročníku celostátní soutěže o nejkrásnější
„Kreativní sešit“. Žákyně 8. třídy Aneta
Grochalová získala 1. místo.
Děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Melanie Pustějovská

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Čarodějnice v Táboře
Jako tradičně patřil 30. duben čarodějnicím. Čarodějnický rej započal
v 17 hodin u Táborské hospůdky a byl plný zábavy a legrace. Létalo se
na koštěti, vařily se kouzelné létací lektvary a hledaly se hadi a pavouci
ve sklenicích, které ukrývaly nejrůznější překvapení od slizu přes hmoty, které
nebylo dost možné identifikovat. Celé odpoledne jsme zakončily spálením
slaměné čarodějnice a opečením prvních jarních buřtíků.
Těšíme se na další rej a všem čarodějnicím zdar ☺
Barbora Rezbáriková
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Den pro děti v Táboře
Sobota 1. června patřila tradičně v Táboře dětem. Odpoledne plné zábavy se
letos odehrálo ve stylu CIRKUS. Na děti čekalo cirkusové šapito, drezůra tygrů
s ředitelem cirkusu, vrhač nožů, ladná provazolezkyně, veselý klaun, cirkusový
zvěřinec a samozřejmě nemohl chybět ani stánek s cukrovou vatou, kterou si
děti vyrobily docela sami a moc se jim to dařilo ☺. Krásné počasí nám opět
přálo, a tak nechyběla ani dětmi oblíbená a očekávaná pěna, projížďka
na konících a kolo štěstí. Dobré jídlo a pití bylo nachystáno, a tak jsme se
bavili do pozdního odpoledne.
Velmi děkuji všem, kteří pomáhají tento den každoročně připravit.
Barbora Rezbáriková

Obecní dětský den ve Velkých Heralticích
První červnová neděle ve Velkých Heralticích patřila dětem, slavil se totiž
jejich svátek a jak jinak ho oslavit než ve stylu Harryho Pottera.
Děti i dospělí vstoupili do světa Harryho Pottera prostřednictvím nástupiště
9 ¾ i se zavazadly. Poté děti obdržely kouzelnickou knížku a šly soutěžit. A co
že vlastně pro ně bylo nachystáno?
Děti si zahrály famfrpál, hledaly ohnivý pohár v bludišti plném mozkomorů,
skládaly zkoušky z lektvarů, vyráběly si relikvii smrti a odznak koleje, pomocí
jedné ruky navlékaly korálky, oblékaly ponožky a pomáhaly tak Brumbálovi
vyhrát souboj, v sudech s balonky hledaly zlatonku, s obavami sahaly do láhví
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s neznámým obsahem a vyráběly si sliz, a nakonec se proletěly na koštěti.
Za splnění všech úkolů si děti vybraly dárek v Gringottově bance.
Zpestřením pro děti byl skákací hrad se skluzavkou, malování na obličej, a
protože bylo vedro nechyběl ani malý bazének.
Po celý den se pánové U děravého kotle starali o pitný režim návštěvníků a
děvčata U tří košťat zajišťovala občerstvení, samozřejmě nechyběl i oblíbený
gulášek myslivců.
Tímto děkujeme našim tradičním partnerům za jejich podporu a také všem,
kteří se podíleli na přípravě i průběhu dětského dne.
Těší nás hojný počet návštěvníků a doufáme, že strávili příjemné odpoledne.
Videozáznam z dětského dne můžete shlédnout na kanálu youtube
www.youtube.com/user/obecvelkeheraltice
a
fotogalerii
naleznete
na webových stránkách www.obecvelkeheraltice.rajce.idnes.cz/
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Seniorské smažení vajec
Také letos se sešli senioři na oblíbeném smažení vajec. Všechny přítomné
přivítala Fr. Špillerová a popřála všem dobrou náladu. Účastníci si přinesli
vajíčka, slaninu, cibuli a ze všeho se udělala vaječina, která se namazala
na chleba, přidala se zelenina, uvařilo kafíčko, v nabídce bylo i pivo. U dobré
svačinky si přítomní krásně povykládali, zasmáli se veselým historkám,
probrali novinky i starosti, no vše, co se dá zažít.
Poté p. F. Špillerová informovala o nutnosti založení spolku, abychom mohli
pořádat zájezdy a jiné akce, které je třeba financovat. Požádala přítomné, kteří
jsou ochotni založit a pracovat ve spolku. Pár odvážných a ochotných seniorek
přislíbilo členství. Na schůzce ustanovujícího výboru byly členky navrženy a
zvoleny do funkcí, navrhly název spolku a připravily veškeré doklady
k zaregistrování spolku u krajského soudu. V srpnu byl spolek zaregistrován a
nese název: Spolek Seniorů Šafrán.
Nový spolek se těší na setkání s občany-seniory na dalších akcích.
Myslivcům děkujeme za zapůjčení klubovny pro setkání seniorů.
Bronislava Scheidelová
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Důchodci v Sádku
Počet důchodců v republice stále stoupá. Ne jinak je tomu i v Sádku. Jít
do důchodu neznamená jen „doma sedět za pecí“. Důchodci pod vedením paní
Slaninové a paní Maškové to vzali jinak. Starají se nejen o své předzahrádky a
čistotu kolem svých domovů, ale také o veřejné prostranství v areálu v Sádku,
kolem kapličky a kulturního domu.
Díky příspěvku z obecního úřadu jezdíme každý rok na poznávací zájezdy.
Vloni jsme kupříkladu byli v Olomouci na Sv. Kopečku, v Lošticích v muzeu
tvarůžek, navštěvujeme hrady, zámky, a byli jsme také na Slovensku.
Již několik let pořádáme posezení v kulturním domě společně s důchodci
z okolních vesniček. Babičky se postarají o bohaté občerstvení ke kávě.
Hrajeme společenské hry, soutěžní kvízy, a co teprve když nám k vínečku
zahraje naše domácí kapela, tak člověk zapomene na starosti a všelijaké
nemoci.
Účastníme se i dalších společenských a kulturních akcí v obci, a vystoupení
mateřské školy.
Mašek Jan

Prázdninové stanování
V sobotu 3. srpna zněl na hřišti v Táboře
veselý smích. Prázdniny se přehouply přes
polovinu, a tak jsme jako každoročně
postavili stany a vrhly se na sport. Jako
vždy se účastnily nejen děti ale i
dospěláci. Hrál se fotbal, ping ponk,
badminton i nohejbal. Pro všechny
zúčastněné se vařil kotlíkový guláš a
nechyběly ani špekáčky. S první hvězdou na obloze se děti vypravily na stezku
odvahy plnou strašidel. Jak jsme zjistily, byly děti mnohem více odvážné než
maminky, které je na stezce doprovázely. Za zvuku prvních strašidel prchly
některé maminky zpátky k ohni a děti tak dokončily stezku bez nich. Na konci
je čekala odměna a se strašidlem se nebály ani vyfotit. Za zvuku krásných písní
a kytary jsme pak strávili příjemný zbytek večera.
Barbora Rezbáriková

Karmášová zábava v Táboře
17. srpna pořádal Spolek Tábor ve Slezsku Karmáš. Byla sloužena mše svatá
v místní kapli a ve 20.00 začala zábava v kulturním domě. K tanci a poslechu
hrálo DUO TLACHOVI z Krnova. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola.
Bylo připraveno výborné občerstvení a dostatek alko i nealko nápojů
pro všechny, a tak se pilo a tančilo až do rána.
Za Spolek Tábor ve Slezsku Barbora Rezbáriková
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Maloheraltický karmáš 2019
Letos proběhl VII. ročník Maloheraltického karmáše, který se konal 24. srpna
v Malých Heralticích. Tuto osvěžující akci pořádal Myslivecký spolek Herlička
ve spolupráci s místním osadním výborem. Počasí nám přálo a dle objednávky
po celý den svítilo sluníčko. Program odstartoval dopolední turnaj v nohejbale,
jehož vítězové se nyní mohou pyšnit poháry a diplomy. Celá příprava turnaje
byla pod záštitou pana Dalibora Zwardoně, za což mu patří poděkování a
doufáme, že se této bohulibé činnosti bude věnovat i v letech příštích.

Odpolední program odstartoval ve 14 hodin. Ti nejmenší se mohli radovat celé
odpoledne z řetízkového kolotoče a cukrové vaty. Nechyběla ani obří
trampolína. A kdo měl již dost, mohl se projít po nově zrekonstruovaném
areálu kulturního domu. Další atrakcí byla střelnice, na které mohli své
dovednosti prověřit jak děti, tak dospělí, obě kategorie soutěžili o věcné ceny.
Povznést úroveň odpoledního programu přišli Myslivečtí trubači ze Slezské
Harty. Veřejnosti představili svůj hudební repertoár, který s malou obměnou
hrávají při podobných příležitostech na společenských akcích. Během
půlhodinového koncertu odehráli jednoduché lovecké signály a úlovky
používané na honech, ale i delší skladby, které jsou běžnou náplní slavnostních
mysliveckých ceremoniálů.
Kulturní program přijela večer obohatit country kapela Kavalerie, která hrála
až do pozdních nočních hodin.
Během celého dne se o návštěvníky starali myslivci z Mysliveckého spolku
Herlička. Hlavní položkou jídelníčku byl zvěřinový guláš, klobásky, makrely a
k pivu byly vynikající myslivecké topinky.
Velký dík patří všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli, myslivcům
za výbornou kuchyni a přípravu celého dne, Obci Velké Heraltice za finanční
podporu a hlavně všem, kteří nás přišli podpořit. Letošní ročník byl
nejúspěšnější a věříme, že příští rok se sejdeme ve vyšším, případně stejném
počtu, jako letos. Proto si už dnes poznačte datum 22. srpna 2020.
Za pořadatele: Ing. Radomír Martínek
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Volejbalová mládež – jaro 2019
O první účasti našich mladých hráčů na Turnaji BMV (Barevného Mini
Volejbalu) jsem psal v lednu. Od té doby uplynula spousta času a naši mladí
volejbaloví nadšenci si mezitím prošli několika turnaji a díky svým výsledkům
se kvalifikovali do celostátního kola turnaje BMV, které proběhlo v Brně
v sobotu a v neděli 1.-2.6.2019.
Ale od začátku. Po prvním turnaji v Opavě, se naši hráči zúčastnili dalších
3 turnajů ve Sportovní hale ZŠ Mařádkova, a to v termínech 17.2.2019,
24.3.2019 a 14.4.2019. Ve všech turnajích naši svěřenci bojovali o každý bod a
díky své snaze a bojovnosti dosáhli postupně naši hráči čím dále lepších
výsledků (dívky 2x 3. místo a 1x 1. místo; kluci 1x 5. místo a 2x 4. místo).
Svými výsledky se oba týmy kvalifikovali do krajského kola, turnaje BMV,
které proběhlo v Ostravě v neděli 19.5.2019. I zde naši svěřenci uhráli velmi
dobré výsledky, dívky skončili na skvělém 3. místě a kluci uhráli 4. místo.
Těmito výsledky si zajistili oba týmy účast v Celostátním kole BMV, které
se uskutečnilo v Brně 1.-2.června. Vzhledem k podmínkám turnaje (věkové
omezení, hrát mohou pouze hráči do 12-ti let) se mohl turnaje zúčastnit pouze
tým kluků.

Celostátního kola Barevného Mini Volejbalu se zúčastnili týmy od Velkých
Heraltic, přes Nivnici až po Hradec Králové, Mnichovo Hradiště a Prahu.
V sobotu proběhlo základní kolo, kde naši hráči byly na losování do skupiny
s Orion Praha, TJ Slavia Hradec Králové A a C, VK Přímětice, Volejbal Brno
M2 a Zlín 6. První zápasy měly být zahájeny v 10 hod., ale program se posunul
z milého důvodu, a to návštěvy turnaje reprezentanty Českého národního
volejbalového týmu mužů i žen, kteří se přišli podívat a povzbudit mladé
volejbalové talenty a následně proběhla autogramiáda. Po odchodu obou
reprezentačních celků byly zahájeny utkání ve všech skupinách. V tento první
den klukům uteklo pár utkání doslova o pár bodů, ale na závěr se jim podařilo
přece jen jedno utkání vyhrát a tím skončili na 6. místě Základní skupiny.
Po odehrání posledního utkání v základní skupině jsme se jeli připravit na
podvečerní program, utkání obou reprezentačních celků v Evropské lize.
Nejdříve utkání českých reprezentantek s Ukrajinou, které nakonec naše hráčky
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vyhráli a po malém občerstvení jsme zhlédli utkání mužské reprezentace
s týmem Finska. Oba zápasy byly pro všechny účastníky obrovskou motivací a
vzpruhou do neděle.

Druhý den v neděli se hrály finálové skupiny, kde se naši kluci potkali s těmito
družstvy TJ Slavia Hradec Králové B a C, Green Volley Beskydy, Volejbal
Brno M2 a M3 a TJ Sokol Mn. Hradiště. Bohužel i v neděli se klukům
po několika srovnaných duelech podařilo dotáhnout do vítězného konce pouze
jedno utkání, a i v této skupině skončili na 6 místě ze 7. De facto celkově
skončili na 13. místě ze 14.
Po závěrečném vyhodnocení turnaje, kdy každý účastník dostal medaili a
Účastnický list, jsme si dali společnou večeři a po ní jsme se vydali na cestu
domů.
S vedením Volejbalového oddílu jsme se shodli, že turnaj byl pro všechny
účastníky velmi cennou zkušeností. Současně jsme zhodnotili, že možná se
bude jevit umístění v druhé sedmičce jako zklamání, ale pokud zvážíme, že
kluci se volejbalu věnují teprve druhý rok, tak je obrovský úspěch, kam se
dostali!!!
Hráči Volejbalového oddílu – mládež: Nowická Beáta, Nowická Kateřina,
Musálková Klára, Jurčík František, Luks Patrik, Šrek Adam a Musálek Tadeáš.
Za mládežnické družstvo Volejbalového oddílu TJ Sokol Velké Heraltice Jaroslav Luks

Heraltická smeč 2019
Tradičně první srpnovou sobotu uspořádal volejbalový oddíl heraltických
sokolíků 10. ročník Heraltické smeče, volejbalového turnaje smíšených
družstev určeného pro všechny Ty, kteří si oblíbili plácanou do míče
přes vysokou síť. Ráno zejména pořadatelé vyděsil vlahý letní deštík, který
po chvíli ustal, a tak jsme letošní ročník odehráli netradičně pod mraky, ale bez
deště! I v letošním ročníku jsme přivítali 7 týmů. Z Heraltic byli 3 týmy
(BIZONI, SLUNÍČKA a smíšený tým z Heraltických, Heřmanických a
Opavské hráčky – TO JE JEDNO). Dalšími týmy byli tradiční účastníci našich
turnajů HLAVNICKÉ STŘELY, HOLASKY a dva týmy z Opavy ČIPMÁNCI
a VYVOLENÍ.
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Turnaj, i vzhledem k neustálé hrozbě deště, proběhl velmi dobře, a to díky
členům Sokola a také díky mnoha spřízněným duším. V tomto směru patří
poděkování především 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 Kristýny, Ficková a Štěpánová.
Gurmánský sektor měli pod palcem pánové Dan Hudeček s Vaškem Šrekem,
kteří se starali o vepřovou kýtu a kuřecí steaky. Osvěžení v podobě nanuků
od Bidvestu pro všechny přítomné zajistila Majka Volná, za což jí děkujeme.
Vzhledem k účasti sedmi týmů zvolil direktoriát turnaje, aby se letošní turnaj
odehrál v jedné skupině, systémem každý s každým. Hrálo se do 15-ti bodů,
tým který vyhrál výsledkem 15:11 a méně, získal 3 body za vítězství. Pokud
uhrál poražený tým 12 bodů a více, tak se 3 body dělily v poměru 2:1
pro vítěze.
Individuální ceny, Nejlepší hráčka turnaje byla udělena direktoriátem turnaje
Jiřině Linhartové z týmu To je jedno a nejlepším hráčem turnaje byl Tomáš
Fingerhud z družstva Čipmánkové.
Celá volejbalová sobota pak byla 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:

Věříme, že i příští rok si na víceúčelovém hřišti zasmečujeme při 11. ročníku.
Za Volejbalový oddíl TJ Sokol Jarda Luks
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Volejbalistům se letos na mikroregionu nedařilo herně ani výsledkově
V sobotu 31. srpna proběhl tradiční volejbalový turnaj obcí začleněných
v Mikroregionu Opavsko-severozápad. Tentokrát se volejbalisté sjeli do jediné
obce bruntálského okresu – do Úvalna.
Turnaje se tradičně, až na Sosnovou,
zúčastnily všechny obce ze spolku, takže
své zástupce do bojů o prestiž i hodnotné
ceny poslalo 8 obcí.
Končící léto se s námi rozloučilo stylově
– úmorným vedrem a ostrým sluníčkem,
které provázelo účastníky po celou dobu
turnaje. Jeho základní část 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 obhajoval z posledních dvou ročníků stříbrnou
pozici, tentokrát ale turnaj vůbec nevyšel a zaznamenal strmý pád
do výsledkového suterénu, když nestačil na své soupeře ani v jednom zápase
základních skupin. Postupně nás porazily Stěbořice, pozdější vítěz turnaje, poté
i bronzové Bratříkovice, a nakonec i Neplachovice.
Malou náplastí na naše nepovedené vystoupení pak byla alespoň závěrečná
bitva o sedmou příčku, kdy jsme jasně přejeli domácí outsidery z Úvalna.
Každopádně i tak jsme si spolu s ostatními účastníky, fanoušky i zástupci
zúčastněných obcí užili pohodovou a příjemnou atmosféru, která po ukončení
oficiální části vyvrcholila losováním hodnotné tomboly, kde jsme nakonec
přece jen zaznamenali lepší výsledky než na hrací ploše☺.
Naši obec letos reprezentovali: Jana Fojtíková, Jana Šreková, David Bjalek,
Tomáš Bjalek, Jaroslav Luks, Petr Kukol a Martin Šmajstrla.
Martin Šmajstrla
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