OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
XII. ročník
č. 4/2019 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
pomalu a jistě se schyluje ke konci roku. Blíží se období adventu, vánočních
svátků a příchod nového roku.
Je to období, kdy by se měli všichni zklidnit, zvolnit pracovní nasazení a
naladit se příjemnou vánoční atmosférou. Využijte tento čas k návštěvě
známých, příbuzných a přátel nebo k návštěvě několika málo akcí, které ještě
v naších obcích budou probíhat.
Přeji všem krásné, pokud možno pohodové vánoční svátky a v novém roce
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jana Zechová, starostka obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz komunálního odpadu
Upozorňujeme občany, že pravidelný svoz komunálního odpadu bude v příštím
roce vždy ve čtvrtek 1x za 2 týdny, vždy v lichý týden, a to ve všech obcích.
info Obecní úřad

Odečty domovních vodoměrů
Upozorňujeme odběratele obecního vodovodu, že ve dnech 9. - 13. 12. 2019
budou prováděny pracovníky obce a správy vodovodu pravidelné odečty
vodoměrů a kontrola jejich technického stavu. 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 19. 12. 2019,
případně je možné nahlásit stav vodoměru e-mailem nebo telefonicky.
info Obecní úřad

Vánoční provozní doba obecního úřadu
Obecní úřad Velké Heraltice bude otevřen do čtvrtka 19. 12. 2019. Otevřeno
bude zase od pondělí 6. 1. 2020. Úřední hodiny zůstávají i v příštím roce
nezměněny, tj. pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
info Obecní úřad

Poplatek za psa, vodné a stočné
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2020 se nemění a je stanoven:
100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa,
osoba starší 65 let pak 60,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého
dalšího psa, se splatností do 30. 6. 2020.
VODNÉ A STOČNÉ
Cena za rok 2019 u vodného je stanovena ve výši 33,- Kč/m3 a cena
stočného je ve výši 23,- Kč/m3 se splatnosti do 30. 6. 2020.
Předtištěné formuláře s platebními údaji budou k vyzvednutí na Obecním úřadě
ve Velkých Heralticích od 28. 2. 2020.
Poplatek ze psů a vodné a stočné je možné zaplatit
- na OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu, pokladní hodiny jsou 9:00 10:00 a 15:00 – 16:00,
- převodním příkazem na účet OÚ: 6220821/0100 KB nebo
- dle předtištěného formuláře na poště (složenkou).
Pro snadnější identifikaci plateb žádáme o uvedení variabilního symbolu dle
formuláře, případně o upřesnění ve zprávě pro příjemce.
info Obecní úřad
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Oznamovací povinnost
Žádáme občany, aby nezapomínali na oznamovací povinnost k místnímu
poplatku ze psů. Občan, který je držitelem psa je povinen oznámit obecnímu
úřadu narození/pořízení psa, a to do 90 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3
měsíců. Dále je majitel psa povinen ohlásit úhyn psa, jeho ztrátu, darování a
prodej.
info Obecní úřad

Čipování psů od 1.1.2020
Poslední novela veterinárního zákona přinesla zásadní změnu pro chovatele
psů. Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů, s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen
elektronickým čipem.
Povinně by měli být čipováni všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl
roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Tato povinnost se netýká psů,
kteří byli označeni tetováním před 3. červencem 2011. Povinnost čipování je
provázána s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy nebude k 1.1.2020
pes načipován, nemůže být z pohledu zákona očkován. Od tohoto data nebude
očkování proti vzteklině u neočipovaných psů úředně platné.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat
se v některém z registrů zvířat. Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci
prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
Každý majitel psa je povinen sám si zajistit očipování psa u svého
veterinárního lékaře.
info Obecní úřad

Parkování v zimních měsících
Obec žádá občany, aby v zimních měsících neparkovali svá auta a přívěsné
vozíky na komunikacích nad dobu nezbytně nutnou. Způsobují tím potíže
příslušné technice provádějící údržbu sjízdnosti silnic a místních komunikací.
V případě poškození parkujícího vozidla údržbovou technikou majitel vozidla
riskuje, že mu vzniknou značné potíže. Na dodržování dopravních předpisů
dohlíží Policie ČR.
Děkujeme všem občanům za pochopení a tím i usnadnění práce těm, kteří se
o sjízdnost silnic a místních komunikací starají mnohdy s velkým vypětím.
info Obecní úřad

Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Období tzv. vegetačního klidu je ideálním časem pro realizaci kácení dřevin
rostoucích mimo les. Pokud roste na vašem pozemku dřevina/strom, která má
ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene nad 80 cm a existuje závažný důvod
pro její pokácení – například je již z dlouhodobého hlediska neperspektivní
3

(usychá, praská, je napadená jmelím atd.), může potenciálně ohrožovat zdraví
nebo majetek vlastníka nebo jeho sousedů, můžete požádat o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les prostřednictvím formuláře, který najdete na
obecních stránkách zde: https://www.velkeheraltice.cz/urad-obce/formulare/.
Obecní úřad ve spolupráci s odborným externím subjektem provede místní
šetření, včetně fotodokumentace a zašle v co nejrychlejší možné době
vyjádření. Následně je pak vždy v odůvodněných případech vydáno povolení
kácení, a to pouze v období vegetačního klidu, který je stanoven obvykle
od 1.11. do 31.3. kalendářního roku. Součástí rozhodnutí o povolení kácení je
určení adekvátní náhradní výsadby za pokácenou dřevinu, která vychází
ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody.
Svévolné pokácení takovéto dřeviny bez schválení obce je pokládáno
za závažný přestupek a bývá pokutováno!
info Obecní úřad

Pravidla pro odkup palivového dříví z obecních lesů občany obcí patřících
pod Obecní úřad Velké Heraltice v roce 2020
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. V případě kladného vyřízení žádosti bude žadatel informován o termínu
odvozu dřeva z lesa hajným obecních lesů.
4. Samotná nakládka a odvoz palivového dříví bude koordinována a
kontrolována hajným obecních lesů, a to včetně následné kontroly
řádného úklidu žadatelem po těžbě.
5. Celkový objem nakládky palivového dříví činí 3-5 m3 podle označeného
území hajným po těžbě dřeva.
6. 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

Zákaz vstupu do lesů o Vánocích
Obecní úřad Velké Heraltice oznamuje, že od 1. prosince do 26. prosince 2019
vydává „Zákaz vstupu do prostorů mladších 20 let,“ které jsou ve vlastnictví
obce. Za porušení zákazu hrozí 20.000,- Kč 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
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Provoz ordinace MUDr. Skaličky v době vánočních prázdnin
Pondělí 23.12.2019
Velké Heraltice
7:30 – 10:30
Stěbořice
13:00 – 15:00
Pátek 27.12.2019
Stěbořice
7:30 – 10:30
Dolní Životice
12:00 – 14:00
Pondělí 30.12.2019
Velké Heraltice
7:30 – 10:30
Stěbořice
12:00 – 14:00
Úterý 31.12.2019
Dolní Životice
7:30 – 10:00
Čtvrtek 2.1.2020
Dovolená
Pátek
3.1.2020
Dovolená
V době dovolené zastupuje MUDr. Gebauer:
- Neplachovice 2.1.2020 7:30 – 10:00
- Brumovice
3.1.2020 7:30 – 10:00
nebo MUDr. Šváb
- Litultovice
2.1.2020 13:00 – 15:00
- Litultovice
3.1.2020 7:30 – 11:00
Dále informujeme pacienty, že očkovací látky proti chřipce už máme
k dispozici a mohou se přijít naočkovat, a to i bez objednání.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce
info MUDr. Skalička

Tříkrálová sbírka
Stejně jako předešlé roky se i letos bude v naších obcích konat Tříkrálová
sbírka. Skupinky tří králů navštíví domácnosti v termínu od 1.-14. ledna 2020.
Výnos z Tříkrálové sbírky 2019 umožnil nakoupit zdravotní materiál a dva
automobily na CNG pro pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službu.
Část výtěžku byla použita na rekonstrukci nových prostor pro chráněné dílny a
na zkvalitnění bydlení pro osoby s mentálním a zrakovým postižením.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 plánuje charita Opava využít na pomoc
nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, lidem, kteří nemohou
sehnat práci z důvodu různých handicapů, lidem s mentálním a duševním
onemocněním a osobám s mentálním a zrakovým postižením.
info Obecní úřad

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Mateřská škola Sádek
V září jsme s naší školkou navštívili kamarády ve Velkých Heralticích, kde
jsme si společně zakouzlili s kouzelníkem Alešem Krejčím. Pro děti to byl
obrovský zážitek a rádi bychom si kouzelníka pozvali tentokrát i do naší
školky. 28.9. se jako každý rok konala Drakiáda. I letos nám vyšlo počasí a
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draci i přes mírný vítr vyletěli. Po zdatném výkonu byly děti odměněny
dráčkem z fidorky a párkem v rohlíku. Tímto bychom chtěli poděkovat
sponzorům panu Melichovi a paní Gardášové.
Díky krásnému počasí chodíme s dětmi do přírody na procházky, do parku
poznávat přírodniny, krmit zvířátka do lesa. Zdobíme si školku, dlabeme dýně
a vyrábíme strašidla. V pátek 22.11. se pojedeme podívat na Adventní výstavu
do Velkých Heraltic, pak se pomalu začneme připravovat na Advent.
27.11. připravujeme pro rodiče dětí Adventní tvoření, kdy si společně budeme
vyrábět vánoční dekorace a adventní věnce. Postupně se učíme koledy,
připravujeme se na návštěvu Čerta a
Mikuláše…
11.12. připravujeme pro rodiče Vánoční
odpoledne, na které všechny srdečně zveme.
A hned 12.12. pojedeme s dětmi do Opavy
na hudební představení Honzy Krejčíka
„Vánoční nadělení“. 13.12. budeme ve školce
očekávat příchod Ježíška. Děti se vždy
nemohou dočkat, ráno pouštíme lodičky,
ochutnáváme cukroví a poté čekáme
na zazvonění zvonečku a příchod Ježíška. Děti
jsou plné očekávání a každého rozveselí jejich
zářivá očka při rozbalování dárků. Vánoční
atmosféru každoročně ukončujeme návštěvou
prodeje kaprů.
Romana Hildebrandová, MŠ Sádek

Střípky ze života v MŠ Velké Heraltice
Ihned na začátku školního roku se školka rozezněla veselými hlásky našich
dětí, do školičky také nastoupili noví kamarádi.
Starší děti začaly dojíždět na předplavecký výcvik do plavecké školy v Opavě
společně se školáky ZŠ.
V letošním roce v naší mateřské škole probíhá každé úterý logopedická péče,
kdy s dětmi individuálně pracuje paní logopedka Mgr. Jana Medvecká.
Pěkné společné odpoledne si užily naše děti společně se svými rodiči.
Na školičkové bramboriádě děti rodičům předvedly krátký program básniček a
písniček. Všichni si zasportovali na překážkové dráze a při aktivitách
s brambůrkami. Za pomoci rodičů si z nasbíraných přírodnin děti vyrobily
pěkné panáčky bramboráčky pro radost, a nakonec si všichni pochutnali
na buřtgulášku z přinesených brambor. Myslím, že se nám vydařilo nejen
počasí, ale celé toto pohodové odpoledne.
V projektu Týden plný zdraví naši školku navštívila paní Mudr. Eva Cihlářová,
která si ve spolupráci s učitelkami MŠ připravila zajímavý interaktivní projekt.
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Děti se v prezentaci na interaktivní tabuli dozvídaly a rozhodovaly co je zdravé
a co nám škodí, co patří do lékárničky. Také si prošly připravená centra aktivit
– poslech srdíčka fonendoskopem, prohlídka nemocného krčku baterkou a
špachtličkou, obvazování ran a zlomenin, přiřazování částí těla k lidské
postavě, ošetřování modelu zubů (čištění, vyhledávání červíků, vrtání…),
poznávání vnitřních orgánů v těle na modelu lidského torza, vyšetření zraku a
rovnováhy. Na závěr si děti s chutí zatančily s plastovými kostkami jejich
oblíbenou skladbu „Doktora se nebojíme“. Paní doktorka nakonec dětem
rozdala omalovánky se zdravotní tematikou a všechny děti obdarovala
zdravým sušeným ovocem.
V říjnu děti navštívily interaktivní program v domě umění Opava. V programu
s názvem „Na návštěvě u grafika“ se děti seznámily s různými grafickými
technikami. Samy si vyzkoušely grafickou techniku tisku pomocí smirkového
papíru, své výtvory si vystavily v mateřské škole na nástěnce. V rámci projektu
„Pokusy v MŠ“ studenti MSŠZe Opava a paní lektorka Mgr. Zuzana
Šimečková děti nejprve seznámili s ochrannými oděvy a laboratorními
pomůckami. Také dětem předvedli působivý pokus lávová lampa. Tyto
experimentální hry a aktivity budou probíhat v průběhu celého školního roku –
v listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu. Děti se již nyní těší na nové
zajímavé a zábavné pokusy z chemie.

V listopadu naše děti svým krátkým vystoupením potěšily účastníky akce
Svatomartinská husa v místním kulturním domě. V programu zazněla legenda
o svatém Martinovi, děti deklamovaly lidová říkadla a pohybově ztvárnily
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obsah písně Martin jede (jízda na konících a pohybová improvizace se stuhou).
Děti se také zúčastní rozsvícení vánočního stromu v obci krátkým programem
s vánoční tématikou. A již tradičně vystoupí pro potěšení seniorů naší obce
v hudebně pohybové skladbě Zima, zima. A samozřejmě nebude chybět
koledování našich dětí ve firmách, institucích i domácnostech našich občanů.
Také nás čekají návštěvy vánočních trhů, jarmarku a výstavy v ZŠ a také ZŠ,
SS, DD a J ve Velkých Heralticích. Vánoční atmosféru si také užijeme v naší
školičce. Nejdříve společně s rodiči, potom mikulášskou nadílkou, a nakonec
vánoční nadílkou u našeho stromečku. Za naši MŠ přeji všem občanům klidný
a pokojný advent.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

DARUJME RADOST…
Naše základní škola se zapojila do charitativní akce s názvem: Darujme
radost dětem a maminkám, které nemají vlastní domov. Jedná se o sbírku
různých věcí, které mohou být použité, ale ne moc staré ani opotřebované.
Co všechno může posloužit? Hračky, hry, stavebnice, knížky, ale i nějaká
drobnost pro maminky. Všechny tyto dary budou předány dětem a maminkám,
které budou o Vánocích bydlet v Domě pro ženy a matky s dětmi v Opavě.
Pokud byste se chtěli zapojit i Vy, můžete nezabalené ani nijak nepopsané dary
přinést do základní školy do 10. 12. 2019. Děkujeme!
Mgr. Marie Elblová, učitelka

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Zájezd spolku Tábor ve Slezsku
V sobotu 14. září pořádal spolek Tábor ve Slezsku zájezd. Navštívili jsme hned
čtyři muzea. Zážitek byl však zaručen již při návštěvě toho prvního. Jako první
jsme navštívili muzeum historických praček
na Vráclavku s asi 160. kusy pracích mechanismů
od nás i ze zahraničí. Další zastávkou bylo
zrcadlové a dveřní bludiště na Rychtě v Úvalně
s nádhernou výstavou živých obrazů a hned
naproti jsme si prohlédli retro muzeum, kde děti
nejvíce zaujala stará školní třída. V plánu bylo
posedět také v retro kavárně, ale z technických
důvodů byla zavřena, a tak jsme se přesunuli
do restaurace na Stražišti, kde jsme si dali kávu a
jako bonus bylo možné prohlédnout si také
rozhlednu. Když jsme se dostatečně občerstvili,
vyrazili jsme směrem k poslednímu bodu
programu a tím bylo muzeum vidlí v Lichnově. Vášnivý sběratel vidlí, pan
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Gemela, nás s úsměvem na rtech přivítal a provedl svou netradiční sbírkou,
která skýtala přes 800 exponátů. Ve všech muzeích se nám moc líbilo a
dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí i legračních historek. V příštím roce
máme opět v plánu podniknout další zájezd a prohlédnou si další zajímavá
místa v našem okolí.
Za Spolek Tábor ve Slezsku Barbora Rezbáriková

Setkání seniorů
Dne 16.10.2019 se uskutečnilo první oficiální setkání seniorů pořádané
spolkem v myslivecké klubovně. Všem bylo podáno malé občerstvení, které
připravily členky spolku.
Místní důchodce přivítala předsedkyně M. Fojtíková a je seznámila s posláním
spolku, a to: pravidelným setkáváním, pořádáním a účastí na kulturních akcích,
cvičení pro starší, výlety a jiné aktivity.
Požádala přítomné, aby navrhli zajímavé nápady na příští rok, které bychom
zařadili do plánu činnosti, popřípadě zažádali o dotaci na OÚ.
Navrhla pravidelné setkávání v první středu v měsíci.
Spolek obdržel pozvánku na soutěž, kterou pořádají senioři v Hlavnici.
Je potřeba sestavit 4členné družstvo, které bude soutěžit. Další pojedou fandit,
domlouvá se oblečení soutěžících a také odvozy auty do Hlavnice.
Další setkání seniorů se uskutečnilo 6.11.2019. Odpolední chvilka, posezení
u čaje a kávy s malým občerstvením, které připravily opět členky spolku.
Přítomné přivítala předsedkyně a vyzvala k návrhům činnosti na příští rok,
nápadů bylo hodně, některé už měly i konkrétní podobu. Zavzpomínalo se i
na událost, která se slavila hodně dávno, naposledy před 30 lety. Jedna z členek
se převlékla za pionýrku a s červeným balonkem předstoupila před pamětníky,
které rozesmála. Zarecitovala báseň Sedmý listopad, někteří si ji ještě
pamatovali, jiní zapomněli a všechny rozesmála.

Tato retro vzpomínka vyvolala nápad, že by senioři měli sepsat vzpomínky
na život v obci, co dělali v místních organizacích, jak se bavili, co dokázali
vybudovat ve volném čase a jaké měli podmínky pro tuto činnost a zveřejnit je
ve zpravodaji, vytvořit Retro okénko. Vzpomínejte a předejte tyto vzpomínky a
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odkazy mladším generacím.
Příští setkání se uskuteční v dalším roce. Děkujeme všem, kteří přijdou a chtějí
se pobavit, vymyslet činnost, zábavu. Děkujeme myslivcům za zapůjčení
klubu.
Bronislava Scheidelová

Soutěž v Hlavnici
Dne 22.10.2019 se náš spolek účastní soutěže seniorů v Hlavnici.
Dobrovolní soutěžící M.a F. Baránkovi, M. Fojtíková a B. Scheidelová,
označení lilastužkou Spolek Seniorů Šafrán a čelenkami, kde měli přichycený
šafrán jako symbol spolku. Soutěž měla různé disciplíny, ve 2 rychlostních
disciplínách jsme byli nejrychlejší. Z pěti družstev jsme skončili na čtvrtém
místě. Bylo podáno malé občerstvení, o přestávkách, na odreagování
soutěžících a pobavení všech předvedli svá vystoupení skupina Čupr babky a
čupr dědci. Celé odpoledne bylo velice příjemným setkáním.
Bronislava Scheidelová

Činnost SDH Sádek v roce 2019
Sbor dobrovolných hasičů v Sádku byl v roce 2019 opět velice aktivní složkou.
Spolek má k dnešnímu dni 73 členů. Pro příklad v roce 2009 nás bylo 50 a před
rokem 2005 pouze 34.
Naši aktivní sportovci v zimním období nezaháleli a jako každý rok, tak i letos
v lednu, se účastnili již tradičního klání v malé kopané ve Velkých Heralticích,
takzvaného Škrpálu. Z celkových sedmi týmů skončili na výborném 3. místě.
V březnu vedoucí družstev společně s rodiči připravili pro mladší žáky výlet
do Ostravy-Poruby, kde probíhala interaktivní výstava LEGO. Bylo se na co
dívat, navíc si děti, a i dospělí mohli z kostek cokoli postavit, všem se výlet
velmi líbil.
V dubnu začali mladí hasiči trénovat, aby zdárně dokončili započatou sezónu
2018/2019. Čekalo je ještě 7 závodů Mladecké hasičské ligy. Děti bojovaly,
aby byly co nejlepší. Poslední kolo se konalo 14. 6. 2019 v Hlavnici a žáci se
zde umístili na neoblíbeném 4. místě, ale to jim nevadilo, protože si tímto
bodovým ziskem zajistili celkové 2. místo v sezóně 2018/2019 a přivezli si
na památku medaile a do zbrojnice krásný pohár.
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Velkého úspěchu dosáhli na noční soutěži
v Milostovicích, kde závody vyhráli. Celkem se
mladší žáci v sezóně 2018/2019 účastnili 12
závodů.
V červnu SDH pořádalo společně s Mysliveckým
spolkem Sádek již tradiční dětský den. Dětské
atrakce přilákaly mnoho rodičů s dětmi.
Vystoupily nám i děti z Mateřské školky v Sádku.
Sluníčko nám přálo, a tak se den vydařil. Před
obědem jsme již tradičně položili věnce, u
zbrojnice k památce pluk. Jana Kubiše a
k pomníku 1. a 2. světové války za Areálem,
společně se zástupci Armády.
Srpen již tradičně patří Krmáši a soutěži
v požárním útoku. V sobotu 17. 8. 2019 od 14:00
se konala soutěž v Moravskoslezském poháru. Dorazilo k nám 20 družstev
mužů a 10 družstev žen. Nejcennější pohár si u mužů odvezl tým z Jamnice a u
žen tým z Malých Hoštic. Po ukončení soutěže začala ve 20:00 taneční zábava.
Po celý den jsme pro Vás zajišťovali občerstvení a výborné jídlo. Šlo o
náročnou akci a všem zúčastněným patří velký dík.
V září 7. 9. 2019, závodem v Sosnové, začala dětem nová sezóna 2019/2020 a
k mladším žákům se přidalo i nově založené družstvo starších žáků. Další
soutěž proběhla 13. 9. 2019 v Brumovicích a v pátek 20. 9. 2019 proběhla
dětská soutěž i u nás v Sádku. Dorazilo k nám 13 mladších a 14 starších
družstev. Sádek mladší žáci vybojovali 2. místo a nově založení starší žáci
8. místo. Děti mají za sebou 3 závody a další je čekají až zase v dubnu.
Přejeme jim tímto hodně sportovních úspěchů a mnoho zážitků v novém
kolektivu.

Sportovní tým mužů se i letos účastnil MSP poháru a Hasičské ligy Praděd.
V MSP obsadili celkové 10. místo, největší úspěch zaznamenali na soutěži
ve Služovicích, z které si odvezli 3. místo. V HLP obsadili celkové 15. místo,
ale je to dáno tím, že se účastnili jen některých závodů. Nejlepšího výsledku
dosáhli ve Vrbně pod Pradědem, kde za čas 17:41 na 3B brali 1. místo. Musím
11

vzpomenout i na naše veterány, kteří druhým rokem jezdí v květnu
na Superpohár (2B, nástřikové terče) do Opavy na Tyršův stadion, a kde se jim
i letos podařilo časem 22:60 obhájit 1. místo v kategorii muži nad 35 let.
Letos nás ještě čeká Výroční schůze, na které proběhnou volby na období
2020-2024. Věřím, že se i nadále najdou lidé, kteří budou chtít pokračovat
v tradici našeho spolku a budeme dále psát historii SDH Sádek.
Za SDH Sádek Starosta SDH Dušan Gregořica

TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE
Vážení příznivci heraltické čutané! Přinášíme vám krátké zhodnocení
podzimní části sezony 2019/2020.
Po pádu z A třídy jsme tuto sezonu opět nastoupili do B třídy krajské soutěže,
kde jsme museli čelit již před jejím začátek odchodu hráčů základní sestavy.
Letní příprava se tentokrát skládala pouze z účasti na tradičním Memoriálu
Františka Matyáše v Jakartovicích, který jsme opět vyhráli a již tam se
vykrystalizoval náš největší soupeř v honbě za postupem zpět do A třídy,
ambiciózní Budišov. Podzimní část sezony jsme opět bojovali na dvou
frontách. Tradičně se nám dařilo v poháru, kdy po výhře v Hlavnici jsme pak
doma porazili zástupce okresních soutěží béčko Hradce a Melč a již potřetí
ve 4 letech jsme si vybojovali právo bojovat ve finále na opavském stadionu,
kde se nám někdy v dubnu 2020 postaví do cesty tým TJ Sokol Kozmice.
Mistrovská část podzimu se odvíjela ve vlnách, když jsme ostře vystartovali za
postupem, kde jsme dokonce deklasovali Budišov na jeho hřišti, aby nás pak
zasáhla herní a výsledková krize na přelomu září a října, kde jsme ztratili
s našim největším konkurentem kontakt na čele tabulky. V závěru podzimu
jsme opět zabrali a přezimujeme tak na slušném 2. místě s 4bodovým mankem
na lídra soutěže. Zimní spánek našim mužům skončí tradičním zimním
turnajem v malé kopané O Heraltický škrpál 11. 1. 2020 a v polovině ledna
začne pak tvrdá zimní příprava lemovaná řadou přípravných zápasů, v plánu je
také kondiční a herní soustředěním během února.
Radost nám i nadále dělají naše mládežnické týmy. Letos kvůli generačním
obměnám jsme přihlásili dva týmy, a to starší žáky a starší přípravku. I tak
máme na trénincích obvykle přes 30 dětí, které se učí základům fotbalu.
Velmi slušně se s podzimem popasovali naši starší žáci. Ti i po odlivu opor
do dorosteneckého věku (naši kluci-dorostenci aktuálně hostují ve Stěbořicích
nebo Litultovicích) nebo do kvalitnějších a větších žákovských klubů, ve své
druhé sezoně v okresním přeboru na celé hřiště 1+10 a i přes větší a kvalitnější
konkurenci soupeřů okupují po podzimu solidní třetí příčku tabulky.
Spokojenost panuje především s tréninkovou účastí, menší rezervy občas
máme taktických detailech a většímu důrazu a chuti se poprat o výsledek.
Nebýt totálního výpadku ve Chvalíkovicích a troše štěstí v zápasech s lídry
tabulky z Hoštic a Budišova, tak jsme mohli pomýšlet i na stříbrnou příčku.
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Zimní přestávku využijeme v účasti na kvalitně obsazené sérií turnajů
v Bruntále a v plánu je opět i jarní kondiční a herní soustředění. Věřme, že
chuť do fotbalu starším žákům zůstane i v příštím roce, abychom v následující
sezoně mohli, i díky hráčské výpomoci z okolních klubů, opět založit tolik
chybějící družstvo dorostu.
Muži I. B třída MSKFS skupina
A
R
Družstvo
Zá Skór Bo
k.
p
e dy
1 Budišov n/B
13 43:18 31

Tabulka starší žáci okresní
soutěž 1+10
Rk.

Družstvo

Zá Skóre Body

2 Velké Heraltice 13 41:1 27
0 25
3 Slavia Opava
13 28:17

1 Budišov n/B

4 Chomýž

13 35:31 23

5 Město Albrech.

13 32:24 20

Velké
3
Heraltice

6 SO Bruntál B

13 24:31 19

4 Chvalíkovice 7 19:11

11

7 Jindřichov

13 34:25 18

5 Štěpánkovice 7 13:23

9

8 Krásné Loučky

13 20:19 18

9 Žimrovice

6 Kylešovice

7 22:31

6

13 30:36 18
7 Slavkov

7 17:35

6

8 Kozmice

7 10:36

4

10 Rýmařov B

13 27:34 17

11 Zlatníky

13 18:27 13

12 Vítkov

13 28:41 11

13 Velké Hoštice

13 13:35 10

14 Hlavnice

13 19:44 9

7

44:6

21

2 Malé Hoštice 7

20:7

13

Tabulka starší přípravka
okresní soutěž 1+5
Rk. Družstvo Zá Skóre Body
1

Budišov
n/B

8 102:31 20

2 Litultovice 8 66:27
7 17:13

12
3

Velké
Heraltice

19

8 61:48

16

4 Jakartovice 8 73:68

15

5 Slavkov

8 40:54

12

6 Stěbořice

8 51:62

9

SFC
Opava

8 68:80

9

8 Vítkov

8 37:70

6

9 Holasovice 8 23:81

0
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Příjemným překvapením je pro nás také tým starší přípravky. Díky úspěšnému
náboru se nám podařilo dostat k fotbalu nové tváře, které doplnily kádr našich
benjamínků, a tak i přes nepříliš přesvědčivou přípravu se nakonec dostavilo
znatelné zlepšení během podzimu, což nakonec opět stačilo na posun na krásné
třetí místo po polovině sezony. Po krátké pauze začnou opět v lednu tréninky
v tělocvičně a rádi přivítáme i další malé zájemce o fotbal☺. V plánu jsou také
účasti na různých turnajích, které pořádají okolní kluby.
Vedení Sokola děkuje mladým hráčům i realizačním týmům za příkladnou
reprezentaci a jako malou odměnou pak bylo uspořádání ukončení sezony
v místní pizzerii, kterou nám sponzorsky pomohli pokrýt pánové Jiří Glos a
Tomáš Mezihorák, tímto patří naše velké poděkování i jim.
Za TJ Sokol Martin Šmajstrla

Přehled připravovaných akcí PROSINEC 2019 – ÚNOR 2020
PROSINEC
Mikulášská nadílka
- sobota 30. 11. 2019, Společenský dům Velké Heraltice
Rozsvícení vánočního stromu ve Velkých Heralticích
- neděle 1. 12. 2019, parkoviště „U tří kaštanů“
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Vánoční akademie
- čtvrtek 5. 12. 2019, Společenský dům Velké Heraltice
Setkání se seniory
- pátek 6. 12. 2019, Společenský dům Velké Heraltice
Adventní setkání a koncert v Sádku
- sobota 7. 12. 2019, Kulturní dům Sádek
Krmáš ve Velkých Heralticích
- neděle 8. 12. 2019, Kostel Velké Heraltice
Štěpánská zábava
- čtvrtek 26. 12. 2019, Společenský dům Velké Heraltice
LEDEN
O Heraltický škrpál – Turnaj v malé kopané
- sobota 11. 1. 2020, Víceúčelové hřiště Velké Heraltice
Zimní volejbalový turnaj
- sobota 25. 1. 2020, Tělocvična ZŠ Velké Heraltice
ÚNOR
Obecní ples
- sobota 8. 2. 2020, Společenský dům Velké Heraltice
Masopustní průvod a pochování basy ve Velkých Heralticích
- sobota 22. 2. 2020, dopoledne průvod masek obcí, večer maškarní bál
Termíny akcí mohou být upraveny, čas a bližší informace budou upřesněny na plakátech!
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Základní škola Velké Heraltice
Vás všechny srdečně zve na

VÁNOČNÍ AKADEMII,
která se bude konat
ve čtvrtek 5. 12. 2019 v 16:00 hodin
ve Společenském domě
ve Velkých Heralticích.
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