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Vážení spoluobčané,
čas nás opět posunul do dalšího roku s magickým číslem 2020. Přeji Vám,
aby tento rok byl rokem pozitivním, úspěšným, a to nejen ve vašich
domácnostech, ale i v práci, na pracovištích, v obci, ve které žijeme.
Věřím, že nezapomenete na vzájemné porozumění, toleranci, lidské
pochopení a pomoc těm, kteří ji potřebují. Ať se Vám splní vaše novoroční
předsevzetí a plány, které jste si přáli, a o kterých sníte.
Přeji Vám jen to nejlepší, pevné zdraví a spokojenost.
Jana Zechová, starostka obce

Mikulášská nadílka ve Velkých Heralticích

Rozsvícení vánočního stromu ve Velký Heralticích
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OTÁZKY PRO STAROSTKU
Skončil rok 2019 a hned v úvodu je příležitost k hodnocení toho, co se
za celý rok v obci událo, co se podařilo a v čem má naše obec rezervy.
Souhlasíte?
Souhlasím s vámi. Ráda bych krátce shrnula, co vše se v naší obci a místních
částech minulý rok vybudovalo. Současně bych také chtěla poděkovat všem
našim občanům za trpělivost po celou dobu stavebních prací. Rok byl opět
náročný, a to hlavně na investiční akce a jejich realizaci.
Připravovali jsme také nové studie, projekty, žádosti o dotace pro rok 2020.
V obci Sádek jsme vybudovali víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které
bude sloužit veřejnosti. Žádali jsme dotaci, ale
nebyla nám přidělena pro velké množství
žádostí. Proto jsem opravdu ráda, že zastupitelé
vyčlenili na výstavbu hřiště finanční prostředky
(1,63 mil. Kč) a výstavba se uskutečnila.
Aby mohli občané využívat sportovní plochu,
bylo nutné provést zaměření hřiště a požádat
o vklad do katastru nemovitostí. Bohužel
administrativní úkony a lhůty na příslušných úřadech v Opavě neumožňují
termíny zrychlit. Teď v lednu proběhlo kolaudační řízení, proto už nebrání nic
tomu, abychom provoz na hřišti zahájili.
V obci Malé Heraltice byla vysazena další zeleň v parčíku za kulturním
domem, byly usazeny lavičky podél cestiček (ještě dojde k úpravám), navezl se
kámen pro obnovení kamenné zídky, která kdysi oddělovala pozemky. Tvoří se
projekt na vybudování naučné stezky, která propojí Velké Heraltice s Malými
Heralticemi přes les.
V obci Košetice bylo v plánu zahájit odvodnění kostela, z důvodu vlhkých zdí,
provést hydroizolaci včetně drenáže a vysypání kamenem, tak aby se odstranila
vlhkost z objektu. Prozatím se akce neuskutečnila a byla přesunuta na rok
2020.
Byly usazeny u místního rybníka 3 lavičky, aby si lidé zde mohli posedět.
V obci Tábor se pokračovalo opravou chodníku, dále vznikly parkovací místa
u kulturního domu a kolem kulturního domu byla odkopána hlína, aby nevlhly
zdi. Také byla položena hydroizolační folie včetně drenáže. Byly obnoveny
nátěry na obecním majetku.
Ve Velkých Heralticích byla dokončena druhá část opěrné zdi pod mateřskou
školkou, která byla v havarijním stavu. Rozběhla se výstavba nového
podzemního vodojemu s kapacitou 300 m3, který je umístěn pod lesem,
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na odbočce po staré silnici do Malých Heraltic.
Byly zahájeny práce na přečerpávací stanici
za parkovištěm u společenského domu, a
položen nový vodovodní řad, elektro kabeláž
mezi čerpací stanicí a novým vodojemem. Na
tuto akci byla získána částečná dotace.
Byla dokončena rekonstrukce místnosti
pro obřadní síň v budově obecního úřadu a byla
zahájena rekonstrukce podkroví na obecním
úřadě, kde bude umístěn archiv, sociální
zázemí, úklidová místnost a zázemí internetu.
A v prosinci se začalo se zateplením fasády
budovy obecního úřadu, kde nás ale brzdí
přeložka NN ČEZ, kterou měl provést ČEZ a
měla být v říjnu hotová (v současné době je NN
umístěno na čelní straně budovy).
V základní škole v průběhu roku proběhla kompletní rekonstrukce místnosti
cvičné kuchyně, tzn. vykopání a zhotovení nových podlah (propadla se), nová
elektřina, kanalizace a instalace pro nové zařízení kuchyně, rozšíření úklidové
komory a zázemí pro pracovníky školy.

Uvedla jste několik investičních akcí ve všech našich pěti obcích, kterých
není málo. Jak se díváte na práci zastupitelů, kteří mají v tomto čtyřletém
období už první rok za sebou?
Dívám se hodně pozitivně. Někteří ze zastupitelů tuto práci nikdy
nevykonávali, ale pracovali v kontrolním nebo finančním výboru nebo
v komisích. Byli už tak dříve seznámeni, co se v zastupitelstvu projednává,
o čem se hovoří, o čem se rozhoduje. Jsem ráda, že to jsou mladí lidé, a že se
zajímají o dění v obci a staví se k věcem zodpovědně. Naše jednání jsou
konstruktivní, ku prospěchu všech občanů a výsledky jsou vidět.
Já můžu ještě dodat, že práci zastupitelů nelze hodnotit jen podle toho, co se
vybudovalo, vystavělo, a jen za to, co je vidět pouhým okem. Zastupitelé
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projednávají kromě investic také důležité dokumenty, smlouvy, schvalují
vyhlášky, rozhodují o majetku obce, řeší vlastnictví pozemků, zodpovídají
za hospodaření s finančními prostředky, provádějí inventury.
A hlavně tato práce by měla být zúročena na obci v dalších letech, je důležité
se dívat do budoucna, a ne se ohlížet zpět…
Začal nový rok, můžete nám sdělit, co nás v tomto roce čeká?
V současné době připravujeme nový rozpočet na rok 2020. Zastupitelé se
schází na pracovních zasedáních. Projednávají nedokončené investice
z loňského roku, které se uskuteční převážně v prvním nebo druhém čtvrtletí.
Dále se zabývají návrhem investic, žádostmi spolků o dotace, mandatorními
výdaji, novými studiemi, projekty aj., to vše pro tento rok.
Budete podávat žádosti o dotace z EU nebo příslušných ministerstev, tak
jako v minulosti?
Myslím si, že se nám dlouhodobě daří získávat dotace, a to nejen na malé
projekty, ale hlavně na ty velké. Dovolím si říct, že tohle umíme.
Určitě ano, žádosti budeme podávat, protože bez získaných milionových dotací
bychom v minulosti nevybudovali, nezrekonstruovali, neopravili nic. Podařilo
se nám získat minulý rok dotace na úpravnu vody a napojení dvou vrtů pod
zámkem, také na výstavbu nového vodojemu, čerpací stanice, vodovodního
řadu, která se bude dokončovat letos. Dále se nám podařilo získat dotaci
na rekonstrukci objektu obecního úřadu.
A v letošním roce žádáme dotaci na realizaci a vybudování nové splaškové
kanalizace a ČOV ve Velkých Heralticích. Předpokládaná celková finanční
částka, která byla vysoutěžena pro realizaci je 121 mil. Kč. Pokud budeme
úspěšní v získání dotace, celá akce začne ještě letos. K tomuto přineseme ještě
důležité informace v tomto i následujících vydáních obecního zpravodaje.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Tříkrálová sbírka
Vážení a milí občané, počátkem letošního roku se mnozí z Vás podíleli
na v pořadí již dvacáté Tříkrálové sbírce. S radostní Vám můžeme sdělit, že
se v obci Velké Heraltice a jejich místních částech vybralo 41.466,- Kč.
Ve Velkých Heralticích se celkem vybralo 19.550,- Kč, v Malých Heralticích
6.253,- Kč, v Sádku 5.453,- Kč, v Táboře 2.790,- Kč a v Košeticích dokonce
7.420,- Kč.
Výtěžek z letošní sbírky pomůže nemocným seniorům a pacientům
v terminálním stádiu a také bude použit na nové prostory chráněné dílny, které
umožní zlepšit stávající pracovní podmínky.
Charita Opava
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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

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/ztrátu psa, darování a prodej.
info Obecní úřad

Vítání dětí - duben 2020
Žádáme rodiče novorozenců, aby se v případě, že mají zájem o účast
na slavnostním obřadu Vítání dětí, průběžně hlásili na Obecním úřadě
ve Velkých Heralticích. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
info Obecní úřad

Příměstský tábor 2020
I v letošním roce připravuje Obec Velké Heraltice dětský příměstský tábor
v období letních prázdnin. Příměstský tábor proběhne v termínech
- 13.7. – 17.7.2020 pro děti od 3 do 6 let a
- 10.8. – 14.8.2020 pro děti od 7 do 10 let.
Bližší informace budou zveřejněny v březnovém vydání obecního zpravodaje.
info Obecní úřad
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Projekt „Rekonstrukce budovy obecního úřadu Velké Heraltice“
Po rekonstrukci části přízemí, ve kterém vznikly prostory pro knihovnu a
infocentrum, přišla minulý rok na řadu i druhá část přízemí, ve které vznikla
nová obřadní síň. Také byla zrekonstruována vstupní část chodby se zádveří
s automatickými posuvnými dveřmi.
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce obecního úřadu sloužily jako obřadní síň
prostory společenského domu ve Velkých Heralticích. V případě, že se
svatebčané rozhodli pro uspořádání hostiny ve společenském domě, nemohl
být tentýž den i obřad, a proto se obraceli na jiné matriční úřady. Vytvořením
moderního zázemí obřadní síně vznikly prostory nejen pro svatební obřady.
Tento projekt byl spolufinancován Moravskoslezským krajem ve výši
400.000,- Kč z dotačního programu Podpora a obnova rozvoje venkova 2019.
info Obecní úřad

Už letos začne výstavba kanalizace a ČOV
V letošním roce bude zahájena a realizována jedna z největších a finančně
nejnáročnějších staveb v obci. Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace a
ČOV ve Velkých Heralticích. Předpokládaná celková částka za zhotovení je
121 mil. Kč. Do konce měsíce ledna bude podána žádost o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí a dotace by měla činit 65 % z celkové části. Zbytek
finančních prostředků je nutné uhradit z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu obce.
S vlastní stavbou kanalizace bude spojena spousta otazníků, proto v nejbližší
době připravíme informační leták, ve kterém se dozvíte, jak bude
odkanalizování probíhat u dotčených nemovitostí. Majitelé těchto nemovitostí
budou zváni na obecní úřad na informační schůzku, kde budou seznámeni se
základními informacemi týkajících se výstavby a podmínek napojení na
splaškovou kanalizaci. Do splaškové kanalizace musí být svedeny i odpadní
vody z koupelen a kuchyní. Odvod dešťových vod ze střešních okapů,
zpevněných ploch apod. je upřednostňován tak, aby tyto vody nekončily
na ČOV. Dešťové vody je vhodné zasakovat nebo je svést dešťovou kanalizací
přímo do potoka.
Obec se bude snažit pomoct při zajištění zpracování projektové dokumentace a
vydání souhlasu k provedení stavby.
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Sledujte další vydání zpravodaje, kde budou následně uváděny informace a
pokyny ohledně splaškové kanalizace ve Velkých Heralticích.
info Obecní úřad

Kam s nimi? Použité přepálené oleje a tuky
Ptáte se, jak likvidovat použité fritovací odpadní oleje a tuky z kuchyně?
Obec nově zajistí celoročně místa pro sběr olejů a tuků. V každé obci i
v místních částech budou co nejdříve instalovány sběrné nádoby, kde můžou
občané odevzdat nepoužitelný olej a tuk. Ten je však potřeba nejdříve nalít do
plastové láhve před vhozením do nádoby k tomu určené. Velké sběrné nádoby
budou pravidelně vyváženy svozovou firmou, která je použije pro další
zpracování v chemickém, gumárenském, dřevařském průmyslu.
Tuky a oleje nebudou muset končit ve vašich
kanalizacích nebo domovních čistírnách a nebudou vám
způsobovat problémy (např. ucpávání potrubí).
Umístění sběrných nádob:
Velké Heraltice – ul. Zahradní (k vodojemu)
Malé Heraltice – křižovatka u kostela
Sádek – u kulturního domu
Košetice – u autobusové zastávky v obci
Tábor – u autobusové zastávky
info Obecní úřad
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ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Mateřská škola Sádek
I když je čas Vánoc za námi, ráda zavzpomínám, jak jsme si předvánoční čas
ve školce užili. Přípravy začaly začátkem prosince, hned 3.12. jsme si upekli
s děti perníčky a cukroví, a to byl pro děti signál, že už se opravdu blíží
Vánoce. Další den jsme si zasoutěžili při „čertování“, začali jsme zdobit školku
a netrpělivě čekali na Mikulášskou nadílku. Děti jsme seznamovali
s adventními zvyky, učili básničky, koledy, připravovali vánoční vystoupení –
letos jsme se s dětmi učili Vánoční příběh o zrození Ježíška.
12.12. jsme jeli do Opavy do kina Mír na hudební představení Krejčíka Honzy
„Vánoční nadělení“.

A hned 13.12. nás čekala „Vánoční nadílka“, pro děti ten nejlepší den. Ráno si
pouštíme lodičky z ořechů, ochutnáváme cukroví a čekáme na příchod Ježíška.
6.1. jsme si s dětmi vyrobili královské koruny a šli jsme s dětmi popřát šťastný
nový rok bývalým zaměstnancům MŠ a našim stálým sponzorům. Při zpěvu
koledy „My tři králové“ jsme všechny obdarovali dětským úsměvem a
podkovičkou, která všem plní každé přání.
A co nás čeká? 14.2. pojedeme s dětmi do Slezského divadla na pohádku
Královna koloběžka 1.
22.2. zveme všechny děti do 10ti let na Maškarní karneval do Kulturního
domu v Sádku.
3.3. bude v MŠ Sádek „Den otevřených dveří“.
Za MŠ Sádek Romana Hildebrandová

Vánoční akademie ZŠ a MŠ Velké Heraltice
Stalo se již tradicí, že Základní a Mateřská škola Velké Heraltice připravuje
každoročně v adventním čase vystoupení pro rodiče a další hosty. Nebylo
tomu jinak ani v druhém adventním týdnu roku 2019. Děti z Mateřské školy
a žáci všech tříd Základní školy připravili pod vedením svých pedagogů
nápaditý, zábavný a zároveň místy velmi dojemný program, plný tanečních,
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hudebních i dramatických vystoupení. Krásnou závěrečnou tečkou bylo
společné pěvecké vystoupení s písní Hallelujah.
Jistě nikoho neudiví, že sál společenského domu téměř praskal ve švech a ti,
kdo shlédli tento program, odcházeli nadšení a příjemně vánočně naladění.
Tímto děkujeme dětem za jejich nasazení a učitelům za snahu a trpělivost
při nácviku! Pevně věříme, že tato zavedená tradice bude pokračovat i
v následujících letech a bude se i nadále těšit velké oblibě!
Za rodiče a Obecní úřad Olga Štěpánová

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Sv. Martinská husa 2019 zaplnila sál Společenského domu
Na podzim loňského roku 2019 se konal 4. ročník Sv. Martinské husy
ve Velkých Heralticích.

Spolek „Žijeme tady s Vámi“ připravil, tak jako v předchozích ročnících
„pěkně vypečenou husu se zelím a knedlíkem“, která byla největší pochoutkou
podvečera. V nabídce byly i hranolky s řízkem, husí játra na topince a k tomu
vychlazené pivečko. Ke kávě si pak přítomní mohli dát domácí cukroví, které
vlastnoručně napekli členové spolku. K dobré náladě přispěl svou muzikou
harmonikář. V programu nechybělo ani vystoupení spolku, které bylo v rytmu
zumby, bezesporu vynikající a téměř profesionální. Ve večerních hodinách pak
zahrála a zazpívala známé hity hudební skupina p. Tomáše.
Výtěžek z této akce spolek věnuje na opravu fasády místního kostela
ve Velkých Heralticích. Spolek tímto děkuje všem, kteří se přišli pobavit.
Členové spolku „Žijeme tady s Vámi“
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Mikulášská nadílka ve Velkých Heralticích
Tentokrát poslední listopadový den roku 2019 patřil dětem a Mikulášské
nadílce s podtitulem „Andělské tvoření“.
Krátce po zahájení se sál společenského domu naplnil andílky, ale i zlobivými
čertíky. Během odpoledne děti tvořily v dílničkách vánoční dekorace: veselé
postavičky Mikulášů, andílků a sladkých sněhuláků.
Nechyběla ani tradiční promenáda andílků, aby si celý sál mohl prohlédnou
nádherné kostýmy dětí.
Nakonec si malí i velcí andílci zatancovali a naučili se několik básniček,
kterými se dětem podařilo přivolat Mikuláše, samozřejmě i s pomocníkem
andělem, nezbednými čerty a s nadílkou balíčků.
Těší nás, že se mikulášské nadílky účastní stále hojný počet dětí, a doufáme, že
tomu tak bude i při dalších akcích, které připravuje kulturní komise obce.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Rozsvícení vánočního stromu ve Velkých Heralticích
První prosincovou neděli uspořádala TJ Sokol Velké Heraltice ve spolupráci
s obcí Velké Heraltice již třetí ročník
akce s názvem „Rozsvícení vánočního
stromu“.
Obec
se
tentokrát
zapojila
do celorepublikové akce „Rozsvítíme
vánoční stromy po celé zemi“ Skupiny
ČEZ, a tak za jejich příspěvek pořídila
dřevěné
prodejní
stánky,
které
zkvalitnily prodejní zázemí.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program. Nejdříve vystoupily
děti z Mateřské školy Velké Heraltice, poté zazpívaly žáci Základní školy
Velké Heraltice a v průběhu odpoledne předvedl svou show umělecký řezbář
s motorovou pilou v doprovodu rockové muziky a pyroefektů. Nejmenší
návštěvníci si mohli napsat svá tajná přání v „Ježíškové poště“. Pro umocnění
adventní nálady hrály příjemné vánoční písně a koledy.
Členové Sokola připravili bohaté občerstvení v podobě zabijačkových
specialit, domácích bramboráků, koláčů, svařáku, dětského punče a dalších
lahůdek.
Tato akce se těší stále větší oblibě, a tak se pořadatelé snaží každoročně rozšířit
nabídku občerstvení, a obohatit o prodej vánočních dekorací a dalších výrobků.
Doufáme, že si návštěvníci užili slavnostní atmosféru u tohoto adventního
setkání, pobavili se a vánočně se naladili.
Děkujeme tímto všem návštěvníkům, ale i pořadatelům a ostatním
dobrovolníkům za pomoc při přípravě a organizaci.
Za Obec Velké Heraltice Kristýna Ficková
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Mikulášská nadílka v Táboře
Ve čtvrtek 5.12.2019 se v Kulturním domě v Táboře uskutečnila tradiční
Mikulášská nadílka s tvořením, letos na téma ADVENT. Děti vyráběly svícny
a malovaly adventní motivy. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a čertí
tanec. Dospělí také nebyli ochuzeni a mohli si posedět a pochutnat si
na domácím pečivu a kávě či čaji dle libosti. Letos k nám dorazili dva čerti, asi
proto, že je u nás více dětí, ale i přes některé pokusy čertů, si někoho odnést,
anděl s Mikulášem všechny děti
úspěšně uchránili. Po několika
slzičkách, slibech a krásných
básničkách a písničkách dostali
všichni balíček plný dobrot a
na konci se také hromadně vyfotili.
Ani nejstarší občanka Tábora čertů
nebyla ušetřena a také musela
přidat nějakou tu písničku k dobru
a vyplatilo se, protože ani ji
odměna neminula.
Děkujeme všem, kteří pomáhali.
Za Spolek Tábor ve Slezsku Barbora Rezbáriková

Vánoční zpívání v Táboře
V pravé poledne se 24.12.2019, již tradičně v kulturním domě, rozezněly
vánoční koledy, které secvičily děti z naší obce. Ani svařák a voňavé cukroví
samozřejmě nemohlo chybět. Každý, kdo přišel, si také mohl odnést Betlémské
světlo. Krásný, starodávný, svítící Betlém a vánoční stromeček také navodily
vánoční náladu. Jsme velmi rádi, že můžeme občanům každoročně vytvářet
krásnou vánoční atmosféru a velmi děkujeme za jejich podporu a přízeň.
Těšíme se na vás opět o Vánocích.
Barbora Rezbáriková a děti

Novoroční setkání seniorů
Dne 8.1.2020 se poprvé v tomto roce sešli místní senioři na pravidelném
setkání, které připravil Spolek Seniorů Šafrán. Přivítala je předsedkyně,
popřála do nového roku zdraví, štěstí a seznámila s plánem činnosti na tento
rok a vyzvala přítomné k dalším nápadům, jak trávit volný čas. Poté
následovala volná, přátelská beseda. Nečekaně se ozvalo zaklepání na dveře,
vešli Tři králové, doprovázení smíchem přítomných, s písní My Tři králové …
zamířili k p. předsedkyni, které šli popřát a předat kytici k jejímu jubileu, ta
byla překvapena a dojata, přijala gratulace a připili jsme ji na zdraví. Tři
králové na vyzvání si se všemi odříkali koledu a zazpívali kousek písně
Rolničky. Tito Tři králové svou přítomností pobavili přítomné, nevybírali
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žádné peníze, udělali opak a rozdali malou sladkost. Atmosféra se rozveselila a
senioři se bavili až do tmy. Těšíme se na příští setkání.
Za Spolek Seniorů Šafrán Bronislava Scheidelová

Retro okénko
Z mládí si každý člověk nejvíce pamatuje to, co zažil ve škole.
Když jsme my pamětníci byli děti, chodili jsme do tří škol v obci. Hlavní
budova byla u kostela /nynější policie/. Tady se nacházela ředitelna a sborovna
soudruhů učitelů. Ti museli docházet do dalších budov školy v č.p. 110/bývalá
harmonie/ a do bývalého domu služeb.
Do tělocviku jsme docházeli tělocvičny – budova vedle obecního úřadu.
Nejraději jsme měli třídu v budově č. 110, protože zde nebyl žádný
pedagogický dozor.
Ve třídách byly dřevěné lavice a v každé z nich dva kalamáře s inkoustem.
Psalo se násadkou se špičkou. Sešity i žáci byli samá kaňka. V každé třídě se
topilo uhlím ve velkých kamnech. Roura byla žhavá, přesto se nikdo nespálil.
U kamen jsme se potili, na druhém konci třídy všichni mrzli. Vyjímkou nebyly
ani tělesné tresty – přes ruku ukazovátkem, někdy taháním krátkých vlasů.
Nám to nevadilo, bylo to lepší než poznámka v žákovské knížce. Do školy
dojížděli žáci z okolních vesnic od 5.třídy. Autobusy jezdily pouze 2x denně,
když bylo odpolední vyučování, musely tyto děti jít domů pěšky. Z Tábora
nejezdil autobus žádný a do školy se děti dostávaly pěšky nebo na kole.
V příštím zpravodaji bychom se rádi podělili o veselé příhody našich školních
let.
Za Spolek Seniorů Šafrán Hana Olšovská a Ludmila Adamcová

TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE – O Heraltický škrpál
Erik tým dosáhl na třetí vítězství v řadě
V sobotu 11.1.2020 uspořádal TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE 11. ročník
populárního velkého zimního turnaje v malé kopané „O Heraltický škrpál“.
I tentokrát se pořadatelé mohli opřít o sponzorské a finanční zajištění turnaje,
o pomoc partnerů: ZŠ Velké Heraltice, Obce Velké Heraltice, heraltických
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hasičů, dále pak pana Miroslava Fojtíka-revize a Rostislava Štěpána z THT
Real, kterým patří velké poděkování, stejně tak dobrovolníkům a členům
Sokola.
Zdárný průběh sportovní části škrpálu obstaral v roli rozhodčího René Štěpán,
funkce časomíry a zdravotnického dohledu se zdárně zhostil Martin Weiss.
Heraltického fotbalového sletu se nakonec zúčastnilo opět 7 týmů a téměř 60
hráčů místních, ale i těch ze Sádku, Stěbořic, Hlavnice, Opavy, Vávrovic atd.
Díky tomu sehrál každý tým v základní i závěrečné části celkem 8 náročných
utkání.

Základní část turnaje byla sehrána systémem každý s každým a nejlépe se
vydařila překvapivě Oťas týmu a Cica týmu, oběma tvořeným zejména
domácími hráči. Ve skupině o 5.-7. místo si pozice rozdělili 2 družstva
dorostenců místních i okolních, kterým budou patřit vyšší pozice v budoucnu a
zklamané sádecké Legendy. V semifinálových bojích a Erik tým na penalty
porazil Cica tým, který vybojoval 3. příčku výhrou nad týmem bratří Kleinů.
Ve finále potvrdil Erik tým zkušenosti a Oťas tým smetl 5:2 a potřetí v řadě
urval vítězný pohár a štěně piva.
Direktoriát turnaje pak přidělil Milanu Návratovi cenu pro nejlepšího hráče a
nejlepším gólmanem byl vyhlášen Patrik Klein a nejlepším střelce turnaje s 11
brankami stal hlavnický dorostenec Vojta Král.
Za TJ Sokol V. Heraltice M. Šmajstrla
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