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Vážení spoluobčané,
v tomto zpravodaji Vám přinášíme informace, které se udály v době
koronaviru. Především chci konstatovat, že nikdo z nás s ničím takovým
nepočítal. Museli jsme zavřít školu, školky, úřad a dodržovat přísná
bezpečnostní opatření. Život a práce se ale na úřadě nezastavil. Realizace
plánovaných stavebních záměrů pokračovala dál a ani nepřízní počasí jsme se
nenechali odradit. Ukončením stavebního díla vše pro nás nekončí, protože
začíná papírová práce, jako je vyúčtování, evidence, kolaudace aj.
administrativní úkony. Pomalu přichází podzim. Doufám, že s jeho příchodem
si užijeme „babí léto“ a s další vlnou koronaviru se v naší obci budeme míjet.
Jana Zechová, starostka obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE DNE 25. 9. 2020 PROBĚHNE VE VŠECH
OBCÍCH POVINNÁ DERATIZACE.
info Obecní úřad

Výzva k odstranění výsadby kolem hrobových míst
Dle Řádu veřejného pohřebiště může nájemce na pronajatém hrobovém místě
vysadit strom nebo keř pouze po předchozím písemném povolení
provozovatele pohřebiště, tedy Obce Velké Heraltice.
Nájemci hrobových míst porušují řád nejen tím, že vysazují zeleň bez povolení
obce, ale především tím, že vysazují zeleň i v okolí samotného hrobového
místa. Toto počínání zasahuje do prostoru ostatním nájemcům a bývá jim
znemožněn průchod k jejich hrobovému zařízení. Kořeny prorůstají
do hrobových míst i ostatním nájemcům (dochází k poškození hrobového
zařízení) a znesnadňují výkop okolních hrobů. V neposlední řadě zeleň mimo
hrobové místo omezuje pracovníky při údržbě hřbitova.
Vysázené dřeviny mimo hrobové místo se stávají součásti majetku vlastníka
pozemku, který je může, uzná-li to za vhodné, kdykoliv odstranit, a to
bez souhlasu nájemce a na náklady nájemce hrobového místa.
V této souvislosti žádáme o odstranění dřevin mimo hrobová místa nájemci
do 30. 11. 2020. Pokud nebude zeleň odstraněna, učiní tak provozovatel
pohřebiště.
info Obecní úřad

Vodné a stočné za období 1. 1. - 30. 4. 2020
Splatnost vodného za období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 bude až do 31. 10.
2020! Sazba za vodné pro rok 2020 činí 38,- Kč/m3, stočné je 23,- Kč/m3.
Předtištěné formuláře byly doručeny občanům do schránek. Platby proveďte
převodním příkazem na účet OÚ: 6220821/0100 KB. Pro snadnější identifikaci
plateb žádáme o uvedení variabilního symbolu dle formuláře.
info Obecní úřad

Vítání dětí 2020
V letošním roce se slavnostní obřad Vítání dětí z důvodu trvající situace kolem
koronaviru zatím neuskutečnil. Na naše nové občanky jsme nezapomněli,
pouze hledáme vhodný způsob uspořádání tohoto obřadu.
Žádáme tedy 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
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH
ODPADŮ

SOBOTA 31.10.2020 a 7.11.2020
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 31.10.2020

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 7.11.2020

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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Sběr textilu a jiných věcí
Z důvodu trvajících omezujících nařízení kvůli nemoci COVID-19 se ani
v podzimním termínu neuskuteční sběr použitého textilu pro Diakonii.
info Obecní úřad

Provozní doba kompostárny ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že kompostárna k 31. 10. 2020 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

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. 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

Kamenná zeď v Malých Heralticích získává svoji podobu
V parčíku za kulturním domem v Malých Heralticích začali pracovníci obce
na jaře letošního roku obnovovat původní kamennou zeď. Na výstavbu zdi je
použit kámen, který byl odstraněn z různých zdí v okolí, a hlavně z demolice
zdi pod poštou a zdravotním střediskem. Vzniká tak nádherné dílo z rukou
Vladimíra Mazura a Jiřího Smolky.
info Obecní úřad
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Další etapa výstavby skupinového vodovodu dokončena

V měsíci květnu byla dokončena další etapa výstavby skupinového vodovodu
Velké Heraltice - výstavba nového podzemního vodojemu s kapacitou 300 m3,
čerpací stanice a položení nového vodovodního řádu včetně elektro kabeláže
mezi čerpací stanicí a novým vodojemem.
Na tento projekt obec žádala dvě dotace a uspěla. Moravskoslezský kraj
poskytl obci dotaci ve výši 5 mil. Kč z dotačního programu Drobné
vodohospodářské akce a Státní fond životního prostředí poskytl 3 mil. Kč
v rámci Národního programu Životního prostředí – Zdroje vody.
Nyní probíhá zkušební provoz, tzn. že postupně dojde stabilně ke zvýšení tlaku
v potrubí (pravděpodobně do konce září). Finanční náklady včetně dotací
na celou tuto akci činily 16.834.018,39,- Kč bez DPH.
info Obecní úřad

Budova obecního úřadu dostala nový kabát
V měsíci červenci 2020 byla na budově obecního úřadu dokončena nová fasáda
včetně zateplení objektu. Návrh fasády vrací objektu původní architektonické
prvky, z nichž se zachovala pouze korunní římsa. Návrh obnovuje horizontální
členění fasády hlavní kordonovou římsou v úrovni stropu nad 1. NP a menšími
římsami v úrovni stropu nad 2. NP a úrovni okenních říms ve 2. NP. Fasáda
přízemí je členěna pásovou bosáží, nad okny 2. NP jsou obnoveny okenní
římsy. Z ekonomických důvodů byla ponechána okna stávající s ohledem na
skutečnost, že byla vyměněna v r. 2005 za okna dřevěná euro s izolačním
zasklením. Rovněž byly ponechány hlavní vstupní dveře hliníkové s izolačním
sklem. Soklová část je provedena jako provětrávaná a ukotvená na předsazený
kovový rošt. Součástí vstupu je rekonstruované schodiště z žulových
schodišťových bloků.
Celkové finanční náklady na rekonstrukci byly vyčísleny v částce
1.965.155,87,- Kč bez DPH.
info Obecní úřad
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Přeložka vodovodu včetně přípojek v ul. Opavská
O prázdninách začala akce přeložka vodovodu včetně přípojek v ul. Opavská
ve Velkých Heralticích, a to od firmy Kovovýroba
Satek až k VOD Brumovice. V minulosti byly rodinné,
bytové domy a firmy zásobovány z vodovodního řadu,
který vedl přes soukromé pozemky, přípojky zamrzaly,
protože nebyly zhotoveny dle platné normy. Dokončení
přeložky je naplánováno do konce září.
Chtěli bychom požádat občany, kteří v tomto úseku
využívají chodníku, aby zde chodili s největší
opatrností. Děkujeme.
info Obecní úřad

Rekonstrukce zdi na ul. Na Malé Straně
Byla dokončena rekonstrukce zdi na ul. Na Malé Straně ve Velkých
Heralticích. Několik let chátrala zeď na této ulici, vypadávaly z ní kameny a
ohrožovaly projíždějící auta, kola i chodce.
Obec se rozhodla rekonstruovat zeď z obdobných materiálů jako pod Poštou a
Zdravotním střediskem. Byly zde použity tvarovky, které jsou určeny ke zdění
na sucho, za opěrnou stěnou bylo provedeno drenážní odvodnění, položena
geotextilie a štěrkový komín.
Obec čeká rekonstrukce ještě dvou takových obdobných zdí, a to v Sádku a
ve Velkých Heralticích. K tomu nyní budeme zpracovávat studie.
info Obecní úřad
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Kanalizace a ČOV – velký a finančně náročný projekt
Zastupitelé Obce Velké Heraltice již po několik let diskutovali
o odkanalizování obce, o jejíž výstavbě se výhledově hovoří v různých
variantách více než 15 let.
Projektovat se začalo v r. 2011 a v roce 2013 bylo vydáno stavební povolení
k této akci. Rozpočet na výstavbu byl zpracován v částce 130 mil. Kč. Protože
s největší pravděpodobností období 2014-2020 je posledním, ve kterém je
možno čerpat dotace na výstavbu kanalizace a ČOV, podali jsme v r. 2019
žádost na realizaci ze Státního fondu životního prostředí. Dotace by měla činit
64 % z celkové částky. Dofinancování je nutné zaplatit z vlastních obecních
zdrojů, tedy z rozpočtu obce, což znamená, že tyto finanční prostředky si bude
muset obec půjčit u banky. Co to však obnáší dále? Velkou trpělivost, protože
dojde k dopravnímu omezení v obci po dlouhé období – velké stavební zásahy
do místních komunikací, neboť kanalizaci bude nutno umístit pod vozovku.
Celkem bude realizováno:
7441 m délka nové vybudované kanalizační sítě
1154 m délka nových vybudovaných kanalizačních přípojek
950-1050 EO (ekvivalentních osob) je navrhovaná kapacita ČOV
700 nově připojených obyvatel na zlepšené čištění odpadních vod, možnost
napojení i dalších domácností
Cílem projektu je zajistit řádné odvedení a vyčištění odpadních vod
produkovaných z nemovitostí obce Velké Heraltice. To znamená, že se jedná
o čistě ekologickou stavbu, jejímž účelem je minimalizovat dopad vypouštění
odpadních vod do vod povrchových tak, jak se děje v současné době.
Dnešní nevyhovující způsob odkanalizování způsobuje ohrožení kvality
obecních zdrojů pitné vody, lokálních zdrojů užitkové vody, povrchových toků
a ohrožení kvality podzemních vod na území obce Velké Heraltice.
Nevýhody současného stavu:
- 70 - 80-tá léta vybudována jednotná kanalizace
- kanalizace – převážně je v problematickém stavu
- kanalizace je z betonových profilů DN 200 – DN 1.000
- spoje mezi betonovými troubami netěsné
- v současné době jsou převážně prostřednictvím žump, septiků a 14-ti
domovních ČOV, čištěny odpadní vody a jsou zaústěny do stávající
kanalizace, do trativodů.
- přesah některých kanalizačních přípojek do profilu stoky, což snižuje
průtočnost kanalizace
- zanesené potrubí přípojek, které dostatečně neodvádí vody z dešťových
vpustí
- nevyhovující stav šachet – chybějící kyneta, stupadla, poklopy
7

Plánované výstupy a výsledky nové kanalizace:
- ekologický přínos pro život v obci a životní prostředí
- kvalitní nakládání s odpadními vodami v obci
- zamezí znečišťování podzemních vod v hygienickém pásmu ochrany
obecních zdrojů pitné vody
- zamezí znečišťování podzemních vod pro individuální zásobování
užitkovou vodou
- možnost využití dešťové vody na zálivku zahrady, splachování WC
- zvýší úroveň obytného prostředí
- sníží případné riziko nemocnosti a epidemií
info Jana Zechová, starostka

Poděkování ředitelce základní školy a mateřské školy
Po ukončení školního roku 2019/2020 se
rozloučila se svým čtrnáctiletým působením
ve funkci ředitelky zdejší ZŠ a MŠ Velké
Heraltice paní Mgr. Melanie Pustějovská.
Rádi bychom jí poděkovali za vše, co pro školu
během svého dlouholetého působení vykonala
a přejeme jí hodně spokojenosti v dalším období
jejího života.
Jana Zechová, starostka

Do funkce ředitele školy byl jmenován Mgr. Martin Zemek
Do zdejší školy ve Velkých Heralticích nastoupil jako učitel v únoru 1999.
První půlrok učil na nižším stupni 4.třídu, se kterou se postupně propracoval
na druhý stupeň ke své vystudované aprobaci matematika - fyzika. Kromě
těchto předmětů začal učit i tělesnou výchovu, protože sport je jeho velkým
koníčkem. Ve školním roce 2007/2008 se stal výchovným poradcem, kterým
byl doposud. Jeho životní kréda zní: ,,Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se
neponižuj," ,,Žádný učený z nebe nespadl" a ,,Vždy se chovej k lidem tak, jak
nejlépe umíš. Všechno se ti vrátí zpátky."
Přejeme hodně pracovních úspěchů!
Jana Zechová, starostka

Setkání s nejstarší občankou Velkých Heraltic
Zdenka Toufarová, nar. 1921
Spolu jsme se setkali takhle už po druhé. První naše milé setkání se uskutečnilo
v roce 2016, kdy jsme spolu natáčely rozhovor pro obec Velké Heraltice.
Dozvěděla jsem se, že tato dáma přišla do Velkých Heraltic po válce jako jedna
z prvních a založila místní mateřskou školku. Jak ve svém životním příběhu
vypráví, neměla to ani trochu lehké.
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To druhé setkání proběhlo letos v srpnu, když
paní Zdenka Toufarová slavila své 99té
narozeniny. Skvělá a úžasná žena!
A stále si máme o čem povídat.
Paní Zdenka je „veselá kopa“, na svůj věk
vůbec nevypadá. Je v dobré kondici, kterou jí
mohou v dobrém závidět i mnozí o 20-30 let
mladší lidé.
Čemu za to vděčí? Podle jejích vlastních slov je velice důležité snažit se
neustále vnímat svět kolem sebe a jeho proměny. Proto také stále sleduje
televizi, zajímá se o aktuální politiku, a hlavně o dění v obci. Nejdůležitější je
ale pro paní Toufarovou široká fungující rodina, kde má každý svoje místo a
spolehnutí na druhé. Strašně ráda vypráví o svých vnoučatech a pravnoučatech.
„To je také důvod, proč tady mohu být tak dlouho“, prozradila paní Zdenka
Toufarová, která svůj profesní život prožila v Mateřské škole ve Velkých
Heralticích a svoje povolání brala skutečně jako poslání, které ji naplňovalo.
Ve společném rozhovoru u kávy s paní Toufarovou brzy upoutá nezdolný
optimismus, který jakoby vytěsnil z paměti neblahé okamžiky, které se v životě
nevyhnuly ani oslavenkyni. Přesto se veškeré vzpomínání stále stáčí
k příjemným okamžikům, milým lidem, zajímavým chvílím nebo otázkám,
které se týkají obecních objektů, kanalizace aj.
Snad i tato vlastnost pomůže paní Zdence Toufarové dosáhnout magickou
stovku. Do dalšího života přejeme hodně zdraví a mnoho krásných chvil!
A já už se dnes moc těším na další setkání a povídání.
Zveřejněno se souhlasem oslavenkyně.

Jana Zechová, starostka

Velkoheraltická farnost zažívá po sedmnácti letech změnu
K 30. 6. 2020 se rozloučil O. Petr Knapek s velkoheraltickou farností, kterou
spravoval. Předal ji novému nástupci, O. Miroslavu Horňákovi.
Požádali jsme nového pana faráře, zda by nám o sobě něco řekl:
„Ve Velkých Heralticích máte nového občana, který je docela vidět, a né každý
se s ním osobně setká. Proto je dobré, aby ostatní tak trochu věděli, co je zač.
A tak bych se rád představil – jmenuji se Miroslav Horňák, je mi 46 let,
26.12.2020 mi bude 47, a nastoupil jsem do Velkých Heraltic jako farář.
Pocházím z východního Slovácka, z obce Suchá Loz, která se nachází v okrese
Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Sourozence nemám, rodiče mi žijí, ale
jsou na tom docela zdravotně hůř, takže jsem rád, že mám bratrance a
sestřenici, kteří jim, když zrovna já nemůžu vypomůžou.
Vyučil jsem se jako opravář zemědělských strojů, hned po vyučení jsem šel na
vojnu na poddůstojnickou školu jako velitel družstva a instruktor nákladních
aut, což jsem pak na vojně i vykonával. Po návratu z vojny jsem šel na střední
školu na strojní průmyslovku, a zároveň jsem prodával nábytek. Po skončení
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školy jsem se rozhodl pro kněžství, a tak jsem šel do Doksan k utvrzení pro toto
povolání na faru, kde jsem dělal průvodce, staral se o faru a spousty
opuštěných kostelů až po Bohušovice nad Ohří. Pak jsem vstoupil
k premonstrátům, ale po třech letech jsem přešel studovat na diecézního kněze
za ostravsko-opavskou diecézi, kde jsem byl i vysvěcen, a to v roce 2005.
Jako jáhen jsem začal sloužit v Oldřišově už v roce 2004, pak jsem byl tři roky
jako kaplan v Ostravě Porubě, pak rok v Havířově, pak osm let v Tiché, a
zároveň jsem vypomáhal či zastupoval ve farnosti Frenštát pod Radhoštěm, a
nakonec jsem byl tři roky v Opavě Jaktaři.
Nyní mám na starosti jako kdysi v počátcích mého povolání v Doksanech
spousty kostelů – kostel v Sádku, v Malých Heralticích, v Košeticích,
v Mladecku, v Bratříkovicích, a v Deštném, kdy k Velkoheraltické farnosti patří
ještě dvě rovnocenné farnosti se svými kostely – Jakartovice a Bohdanovice.
Snad jsem nějaký kostel neopomenul, a jestli ano, moc se místním omlouvám,
teprve se rozhlížím.
Mše svaté jsou pravidelně slouženy v neděle – v Sádku v 7:30, ve Velkých
Heralticích 8:30, Jakartovicích 9:45, a jednou za měsíc poslední neděli
v měsíci v 11:00 taky v Bohdanovicích. Ve všední dny v pátek ve Velkých
Heralticích, a nepravidelně po domluvě v jakémkoli kostele na území, které je
mi teď svěřeno biskupem.
Tímto všechny zdravím, zvu na bohoslužby, a všem žehnám. P. Miroslav
Horňák, nyní místní farář.“
Nové kontakty na O. Miroslava Horňáka jsou:
Tel. 737 618 613, e-mail: H.Mir@seznam.cz
Novému faráři přejeme, aby u nás šťastně zakotvil a dal naší farnosti nový vítr
do plachet.
Jana Zechová, starostka

Ostravsko-opavská diecéze chce v r. 2021 dokončit opravu fasády na kostele
ve Velkých Heralticích
Obci bylo telefonicky oznámeno, že v r. 2021 by chtěla Ostravsko-opavská
diecéze pokračovat v opravě fasády. V letošním roce bylo obezděno a
zpevněno v půdních prostorách 14 pilířů, a to z důvodu statiky kostela.
Mimo jiné si bude v příštím roce Farnost Velké Heraltice připomínat 270 let
kostela.
Jana Zechová, starostka

Výpůjční doba knihoven
Oznamujeme, že od září dochází ke změně výpůjční doby knihoven.
Obecní knihovna ve Velkých Heralticích
Místní knihovna v Malých Heralticích
Místní knihovna v Sádku

Pondělí
Úterý
Úterý
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16:00 – 19:00
16:30 – 17:30 (sudý týden)
17:45 – 18:45 (sudý týden)
info Knihovna

Změna otevírací doby pobočky pošty Velké Heraltice
Od 1. 10. 2020 dojde ke změně otevírací doby pobočky České pošty Velké
Heraltice, a to takto:
Pondělí
13:00 – 18:00
Úterý
8:00 – 12:00
13:00 – 14:00
Středa
13:00 – 18:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00
13:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00
13:00 – 14:00
Po ukončení otevírací doby této pošty je otevřena pošta Opava 8 – OC Silesia,
Těšínská 2914/44, Opava každý den od 9 hodin do 20 hodin.
info Česká pošta s. p.

AKTUÁLNÍ PROVOZ ORDINACE
pouze na objednání. Pokud nejste objednaní,
domluvíme s Vámi konkrétní termín a čas.
Vstup s rouškou či jinou
ochranou úst a nosu.

Nejvýš 3 osoby v čekárně,
dodržujte rozestup 2 m. Nelze-li,
prosím vyčkejte venku.

Děkujeme.
MUDr. Vít Skalička a
sestřička
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
MŠ SÁDEK
Po letních prázdninách plných prosluněných dnů, koupání a pěkně strávených
rodinných dovolených dětem nastal zase pevnější školní režim. Třídní
vzdělávací program „Rok veselých broučků“ připraví dětem spoustu zábavy a
překvapení. Všechny prostory zdobí broučci, berušky a motýlci. Společně si
vyrobíme hmyzí domeček a budeme broučky pozorovat…
Aklimatizace dětí po prázdninách na školní prostředí a upevnění si daných
pravidel pobytu v prostorách MŠ, je opravdu náročná. Tento školní rok
navštěvuje mateřskou školu 20 dětí, z toho máme pouze 5 děvčat. Proto jsme
se snažili naši třídu přizpůsobit více pro chlapce. Pořídili jsme si dopravní
koberce a v herně připravili ponk s nářadím. 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.
A jak se školka změnila díky Covidu? Komplikovaný začátek školního roku se
snažíme novým dětem co nejvíce zpříjemnit nástup do školky a umožnit
postupné přivykání. I přesto, že nemůžeme jezdit na výlety, jsme dětem
připravili zábavný program plný zážitků.
28. 9. připravujeme Drakiádu na sádeckém kopci. Pro děti budou připravené
odměny a občerstvení. Všechny Vás tímto srdečně zveme.
Romana Hildebrandová, MŠ Sádek

Ze života Mateřské školy Velké Heraltice
Těsně před uzavřením MŠ (16. 3. došlo z důvodu nebezpečí nákazy
koronavirem k uzavření MŠ až do 22. 5. 2020) se ve školičce uskutečnil
projekt „Za tajemstvím dřeva.“ Tento projekt pro obě třídy vznikl pod vedením
učitelek MŠ a pana Radima Košárka, který pracuje v místní stolařské dílně
jako stolař. Děti se seznamovaly se dřevem všemi smysly. Chodily
na procházky do lesa, sbíraly různé klacíky, odřezky, kůru, vnímaly vůni dřeva,
rozmanité zvuky různých druhů dřeva, stavěly stavby ze dřeva. Ve spontánních
činnostech pan stolař děti zapojil do námětové hry „Na stolaře.“ Pracoval
s dětmi u pracovního dřevěného ponku s nářadím – děti pod jeho vedením
pilovaly a řezaly kousky přinesených dřívek, třídily dřevěné odřezky dle druhů
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dřeva (buk, dub, třešeň – a přiřazovaly k nim obrázky příslušných stromů).
V řízených činnostech pan stolař všem dětem představil veškeré nářadí a
nástroje pro práci ve stolařské dílně, děti odhadovaly, k čemu asi slouží.
Společně si děti zahrály hudebně pohybovou hru „Na zatoulané hřebíky“ a
přednesly básničku „Stolaři.“ V kruhu si děti s panem stolařem posílaly
odřezky dřeva a hledaly shody, rozdíly, odlišnosti ve tvaru, barvě, struktuře
povrchu a velikosti. Následně byly děti rozděleny do center aktivit, ve kterých
se všichni postupně vystřídali. Každá skupinka si ve svém centru vyzkoušela
formou hry různé aktivity týkající se dřeva, práce se dřevem, s dřevěnými
výrobky – zatloukání hřebíčků, sestavování časové posloupnosti výroby
dřevěného soudku od počátku po finální výrobek, sestavování nábytku
z přírodnin nasbíraných na vycházkách a frotáž kůry. Nakonec si všechny děti
společně zatančily na hudbu Zdeňka Svěráka s názvem „Stromy.“ Venku před
školičkou si děti pod vedením učitelek zasadily malé stromky, o které se budou
děti průběžně starat, pozorovat jejich vývoj a změny v různých ročních
obdobích. Všechny postřehy budou výtvarně zaznamenávat do sešitu s názvem
„Školičkový strom.“ Všechny aktivity děti bavily a v současné době již nemají
problém si u pracovního ponku něco dle své fantazie vyřezat či vyrobit. Tímto
děkujeme panu Radimovi Košárkovi za jeho nám věnovaný čas, ochotu,
trpělivost a vyrobené dřevěné polotovary, které si děti dotvořily k svátku
maminek. Také děkujeme firmě Rebyt za dětský pracovní ponk.
V době uzavření MŠ (z důvodu nařízení vlády ČR – pandemie koronaviru) se
všechny pracovnice podílely na dezinfekci všech prostor, hraček a pomůcek
MŠ. Zedníci opravili starou omítku v kumbálku na hračky a následně byly
vymalovány prostory MŠ v přízemí – třída, umývárna, chodby a šatna dětí.
Všechny pracovnice se podílely na úklidu po tomto malování.
Po znovuotevření provoz probíhal dle nutných
organizačních změn. Děti trávily co nejvíce času
venku v přírodě, kde absolvovaly různé množství
řízených i spontánních aktivit dle týdenních témat.
Na slavnosti „Poslední zvonění“ ani předškoláci
nepřišli o své rozloučení se školičkou. Místo
rodičů se s nimi rozloučili všichni kamarádi z MŠ,
dostali pěkné upomínkové dárečky – hrníčky
s logem naší MŠ, šerpy s věnováním, dětské
ručníky a další drobnosti pro radost a potěšení.
Všichni jim přejeme hodně úspěchů ve škole.
S těmito dětmi se uvidíme v září, kdy společně shlédneme veselou pohádku
o kamarádství „Jak se beruška skamarádila se včeličkou.“
Těsně před koncem školního roku v MŠ proběhl projektový den „Stavitel
města.“ Projekt byl velice pestrý a zajímavý. Vše začalo povídáním o naší
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vesničce, pan Honza zjišťoval pomocí obrázků, co vše máme v naší obci
(školu, autobusovou zastávku, hasiče, služebna Policie ČR, ...). Následovala
hra „Budovy ve městě.“ Děti se dozvěděly o různých druzích map - turistická,
mapa ZOO, … Byly jim vysvětleny barvy na mapě, co znamenají. Byly
rozděleny do 4 skupin a stavěly papírovou silnici z dílů. Po dostavění silnice se
děti rozdělily do dvojic a měly za úkol konstruovat z lega jakékoliv budovy
podle kartičky, kterou si vybraly a postavit ji na silnici (nádraží, pošta,
nemocnice…). V poslední části 1.bloku se děti seznámily s pojmem
„kartograf“ - ten kdo vytváří mapy. Zahrály si hru „Na kartografa“ –
ve skupinách
zakreslovaly
do
map
budovy,
které
postavily.
2. blok byl přesunut ven na zahradu MŠ. Zde si hrály si na obchodníky, musely
získat peníze (kostičky z lega), aby mohly nakupovat budovy do svých map.
Obchodníci získávali peníze různým cvičením (vždy vymyslelo nějaké dítě).
Za každé cvičení skupina získala 5 kostiček. Po nabytí kapitálu děti u prodejce
(paní učitelka) nakupovaly budovy dle svých možností. Bylo nutné dodržovat
zásady slušného chování (pozdravit, poděkovat, hovořit ve větách, rozloučit
se). Děti si vybíraly budovy dle nabídky, každá budova stála určený počet
kostiček. Musely si počítat kolik mají kostiček, kolik, na kterou budovu
potřebují, kterou si mohou dovolit. Byly vedeny ke vzájemné kooperaci.
Zakoupené budovy děti vlepovaly do svých map. Děti hra moc bavila, byly
zaujaty a chtěly zakoupit co nejvíce budov. Nakonec si všichni srovnali počet
budov a projekt byl zakončen zatleskáním a poděkováním.
Na rozloučenou s mateřskou školou nechyběla mražená dobrůtka pro všechny,
výborný ovocný nanuk. O prázdninách proběhne generální úklid a už nyní se
všichni těšíme na prázdniny a po nich na nové kamarády.
Po prázdninách se ve školičce sešli všichni kamarádi ke společným hrám a
společně přivítali nové děti. Z důvodu nebezpečí nákazy koronavirusem budou
v letošním roce omezeny veškeré akce dětí na veřejnosti a akce s rodiči.
Proběhnou pouze akce, které budou uskutečnitelné ve venkovním prostoru, a to
pouze za předpokladu příznivé epidemiologické situace v našem bydlišti.
Přejeme si, abychom vše v tomto omezujícím období zvládli a zůstali jsme
zdraví.
za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Retro okénko
Posledně jsme vzpomínaly na školu, a i dnes budeme ve vzpomínkách
pokračovat. Zdá se nám, že dříve byla škola veselejší, nároky na děti nebyly
tak veliké. Zažilo se i spousta legrace.
Například při školní akademii v kulturním domě měl jeden žáček přednášet a
nebyl k nalezení. Ředitel školy p. Bjalek ho našel za budovou kina, jak vášnivě
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potahuje z cigarety. Zavedl ho na podium a před nabitým sálem ho zvedl
za límec do vzduchu a prohlásil: „Podívejte se na něj, zelený je jak husinec a
ještě kouří.“
I když jsme všichni měli zeleniny a ovoce nadbytek, neodpustili jsme si
navštívit školní pozemek a pochutnávat si na výpěstcích žáků. Jednou nás
při tom opět nachytal ředitel školy. „Co tady děláte?“ zakřičel na nás. „My si
tady hrajeme na četníky a zloděje.“ Odpověděli jsme. „Já vím, vy jste ti
zloději a já četník.“ řekl a uložil nám trest. Po škole jsme museli vyplet záhony.
To byl pro nás trest největší.
V příštím zpravodaji bychom se chtěly podělit o tom, jaké obchody v naší obci
fungovaly za našich mladých let.
Za Spolek Seniorů Šafrán Hana Olšovská, Ludmila Adamcová

CO SE DĚJE V OBCI TÁBOR?????
DEN MATEK
Vzhledem k nastalým omezením a situaci, která nás všechny zastihla, nemohl
být den matek uskutečněn v daném termínu. Přesto se nám jej podařilo
uskutečnit i se zpožděním. V pátek 12. 6. 2020, po uvolnění situace a
za dodržení všech hygienických pravidel a podmínek, se tradiční den matek
přece jen konal. Jelikož však bylo zakázáno pronajímat obecní prostory,
proběhl den matek na zahradní pergole jedné z členek spolku. Počasí nám
přálo, a tak jsme si užily příjemné odpoledne s dobrou kávou a zákuskem.
I přes neustále odkládání termínu se přece jen podařilo s dětmi něco málo
nacvičit, a tak nechybělo ani krátké pásmo básniček a písniček. Jsme rády, že
jsem se i v této složité době dokázaly sejít a zpříjemnit si slunečné odpoledne.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE A PRÁZDNINOVÉ STANOVÁNÍ
Ani tradiční dětský den v Táboře se neobešel bez komplikací a nemohl být
uskutečněn v plánovém termínu. My jsme však nechtěli dopustit, aby děti
o tento svůj den plný zábavy a soutěží přišly, a tak jsme jej nahradili
sportovním odpolednem a spojili ho s tradičním prázdninovým stanováním.
Tak se stalo, že v sobotu 8. 8. 2020 od 13.00 hřiště v Táboře ožilo a bylo
na něm veselo až do večerních hodin. Stanové městečko se rozrůstalo, aby bylo
vše připraveno na večerní stanovačku. Byl připraven sportovní a soutěžní
program pro děti i dospělé. Nechyběla ani jízda na koních a voňavá pěna,
kterou nám skvělí hasiči byli ochotní vytvořit i mimo termín (čímž jim za to
chci ještě jednou moc poděkovat). Samozřejmě že nemohly chybět lahodné
makrely z grilu a ani ostatní občerstvení. Ve 20.00 bylo oficiálně zahájeno
stanování a vrhli jsme se na opékání špekáčků. Děti se věnovaly sportovním
aktivitám a dospělí seděli kolem plápolajícího ohně a zpívali táborákové písně
za doprovodu kytary, na kterou hrál pan Mirek Graca. Po setmění jsme se
vydali na stezku odvahy, na kterou se děti vždy těší, plnou strašidelných zvuků
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a postav, na jejímž konci čekala sladká odměna. Doufáme, že příští rok nebude
tak hektický a omezující, jako rok letošní a budeme se moci těšit na další
společné akce.
UKONČENÍ PRÁZDNIN S COUNTRY
V sobotu 29. 8. 2020 od 17.00 se v Táboře rozezněly COUNTRY písně, se
kterými se tradičně loučíme s prázdninami. Příjemná atmosféra, skvělá kapela
KOMPROMIS, výborné pochutiny a pivo v Táborské hospůdce byly zárukou
dobré zábavy a příjemného posezení. Hudba hrála až do večerních hodin a
důkazem toho, že se lidé bavili a že se jim to líbilo, byl hlasitý potlesk a i to, že
se hojně tančilo. COUNTRY odpoledne je oblíbená akce, kterou navštěvují
příznivci country a dobré zábavy z širokého okolí.
TÁBORSKÝ ZÁJEZD
Zájezd spolku Tábor ve Slezsku se spoluobčany se uskutečnil 5. 9. 2020. Odjez
byl v 8,30 od autobusové zastávky, kde se sešlo všech 31 účastníků. Navštívili
jsme Státní zámek Janovice s komentovanou prohlídkou a výstavou skřítků.
Dále arboretum MAKČU PIKČU, kde bylo možné si projít vysázené expozice
a zákoutí s vyhlídkami a některé rostliny i sazeničky
si zakoupit. Poslední zastávkou byla Pradědova
galerie v Jiříkově. Nejprve jsme se naobědvali a
občerstvili a poté si mohli výletníci prohlédnout
vystavené sochy a expozice. Především krásný
betlém v životních velikostech je opravdovým
unikátem. Kdo měl ještě zájem a sílu, zašel se
podívat na pár metrů vzdálenou kapli, kde je
vystaven unikátní lustr z jednoho kusu dřeva. Počasí
nám přálo, a tak se výlet po všech stránkách vydařil.
Těšíme se na příští rok, že navštívíme další zajímavá
místa v tak hojném počtu jako letos.
Jsme rádi, že se naše akce lidem líbí a jsou hojně navštěvovány. Je to
pro nás důvod, abychom v tom vytrvali a dělali dál radost vám i nám. ☺
Za Spolek Tábor ve Slezsku Barbora Rezbáriková

Heraltická smeč 2020
Netradičně třetí červencovou sobotu uspořádal volejbalový oddíl heraltických
sokolíků již 11. ročník Heraltické smeče, volejbalového turnaje smíšených
družstev. Bohužel nám poprvé v historii tohoto turnaje nepřálo počasí, když
zejména celou noc vydatně pršelo, a ráno bylo víceúčelové hřiště připraveno
spíše na vodní pólo než na volejbalové klání. Vzhledem k těmto okolnostem se
pořadatelé rozhodli celý turnaj přemístit do tělocvičny ZŠ. Zde musím jménem
pořadatelů poděkovat vedení ZŠ a zejména paní ředitelce M. Pustějovské, která
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pořadatelům vyšla maximálně vstříc a poskytla tolik potřebné zázemí
pro uspořádání celého turnaje.
V letošním ročníku jsme přivítali 6 týmů. Z Heraltic byli 2 týmy (BIZONI a
SLUNÍČKA). Dalšími týmy byli tradiční účastníci našich turnajů Hlavnické
PUMY a tři týmy z Opavy ČIPMÁNCI, HŘBITOV PRO MICINKU a
VYVOLENÍ.
Turnaj, i za stísněných podmínek, proběhl velmi dobře, hráči i diváci měli
k dispozici jako vždy připraveny dvě občerstvovací stanice, tu tekutou měla
na starosti Kristína Štěpánová. Gurmánský sektor měli pod palcem pánové Dan
Hudeček s Vaškem Šrekem, kteří se starali o kuřecí steaky a vyhlášené Danovy
hamburgery. Osvěžení v podobě nanuků od Bidvestu pro všechny přítomné
zajistila Jana Šreková. Tímto pořadatelé chtějí poděkovat všem výše uvedeným
dobrovolníkům a partnerům turnaje a také patří poděkování Obecnímu úřadu
za pomoc při přípravě turnaje.
Vzhledem k účasti šesti týmů zvolil direktoriát turnaje, aby se letošní turnaj
odehrál v jedné skupině, systémem každý s každým. Hrálo se do 20-ti bodů,
tým který vyhrál výsledkem 20:16 a méně, získal 3 body za vítězství. Pokud
uhrál poražený tým 17 bodů a více, tak se 3 body dělily v poměru 2:1
pro vítěze.
Výsledky celého turnaje Vám předkládáme níže v turnajové tabulce:
Skupina A
1.
SLUNÍČKA
2.
VYVOLENÍ
3. BIZONI
4. Hřbitov p
Micinku
5. PUMY
6.
ČIPMÁNCI

1.
SLUN

20:09
20:00
20:14
20:19
20:13
20:07
20:11
20:04
20:08
20:08

B

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

2.
VYV

B

9:20
0:20

0
0

14:20
19:20
20:19
17:20
15:20
15:20
17:20
20:18

0
1
2
1
0
0
1
2

3.
BIZ

B

14:20
19:20
20:14
20:19

0
1
3
2

13:20
20:17
20:14
20:14
20:16
20:16

0
2
3
3
3
3

4.
Hřbit
13:20
7:20
19:20
20:17
20:13
17:20

19:20
20:16
20:17
19:20

B
0
0
1
2
3
1

1
3
2
1

5.
B
PUMY
11:20
4:20
20:15
20:15
14:20
14:20
20:19
16:20

18:20
20:16

0
0
3
3
0
0
2
0

1
3

6.
ČIP

B Body Pořadí

8:20
8:20
20:17
18:20
16:20
16:20
17:20
20:19
20:18
16:20

0
0
2
1
0
0
1
2
2
0

1

6

23

1

10

5

16

4

18

3

22

2

Individuální ceny, Nejlepší hráčka turnaje byla udělena direktoriátem turnaje
Elizabeth Ptáčkové z týmu Hřbitov pro Micinku a nejlepším hráčem turnaje byl
Jarda Luks z družstva Bizonů.
Celá volejbalová sobota pak byla zakončena vyhlášením výsledků a předáním
cen všem zúčastněným týmům a tradičním posezením všech hráčů a jejich
příznivců. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli:
organizátorům, Základní škole, hráčům, fanouškům.
Věříme, že i příští rok si na víceúčelovém hřišti zasmečujeme při 12. ročníku.
za Volejbalový oddíl TJ Sokol - Jarda Luks
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