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XV. ročník
č. 3/2022 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
je tady konec školního roku a spolu s ním ohlédnutí za druhou částí školního
roku jak v mateřských školách, tak v základní škole.
Přinášíme také aktuální informace o stavebních akcích obce a připomenutí,
co nás čeká v nejbližší době. Neopomněli jsme ani na upozornění ohledně
změn provozní doby knihoven a úřadu a ordinačních hodin lékařů.
V tomto čísle obecního zpravodaje se nachází i spousta článků spolků,
kteří po covidové době opět rozbíhají svou činnost a pořádají pro Vás
různé akce a události. Následující letní měsíce přinášejí sportovní a
karmašové akce v našich obcích, ale také hudební festivaly v našem okolí.
Chtěla bych Vám popřát slunné letní dny, dětem krásné prázdniny a Vám
občanům klidnou dovolenou.
Jana Zechová, starostka obce

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
První etapa stavby splaškové kanalizace se blíží ke kolaudaci
Nic ale nekončí, tím to všechno začíná!
Stavba kanalizace a ČOV je náročná jak
pro obyvatele, tak pro obecní úřad.
Proto vás prosíme i nadále o trpělivost.
Několika měsíční stavební práce
na investiční
akci
„Splašková
kanalizace a ČOV Velké Heraltice“ by
měly být do 30. září 2022 dokončeny a
bude následovat kolaudace pro užívání
stavby tohoto díla.
Druhou
etapou
bude
realizace
domovních
přípojek
splaškové
kanalizace od hlavního řadu (přípojkové
kanalizační šachty) až po vstup
kanalizace k jednotlivým rodinným domům a objektům.
Kdy je možné zahájit stavbu přípojky?
Domovní část kanalizačních přípojek, která je prováděna vlastníkem
nemovitosti, nesmí být napojena na veřejnou část přípojky kdykoliv. Napojení
může být provedeno až po kolaudaci kanalizačního řadu a uvedení ČOV
(čističky odpadních vod) do zkušebního provozu. Při realizaci domovní
kanalizační přípojky je nutno respektovat projekt, příslušné povolení
od stavebního úřadu, který obdrží každý vlastník domu. Domovní přípojku je
možné zadat buď odborné firmě, nebo si ji může stavebník postavit svépomocí,
ale pod odborným dozorem, který vydá následně potvrzení.
Kdy se bude moct potrubí zasypat?
Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním je
vždy nutno nahlásit v předstihu (alespoň 2-3 dny) na obecní úřad připravenost
ke kontrole. Obec má pověřeného pracovníka na tyto kontroly, který
zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí zasypání. Bez této
kontroly nebude přípojka zprovozněna a vydán doklad o napojení. Pokud
nebudete mít tuto kontrolu, bude obec jako správce (provozovatel)
kanalizačního řadu požadovat po vlastníkovi znovu přípojku odkrýt. Dnem
schválení stavby přípojky započne účtování stočného, nebude-li předem
dohodnuto jinak. Do splaškové kanalizace nesmí být v žádném případě
svedena dešťová voda, toto bude občan i podepisovat. Protokol bude součástí
povolení užívání domovní přípojky.
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Co nyní dělat?
Zatím nic. V letních měsících budou probíhat poslední úpravy a odstraňování
závad. Během měsíců září-říjen by mělo být dokončení stavebních a
montážních prací. Předpoklad termínu vyřízení předávacích protokolů,
zkušební provoz, je připravován na podzim letošního roku 2022. Poté bude
následovat to, že vlastníkům nemovitosti budou postupně předávány projekty
k domovním kanalizačním přípojkám. O tom všem a o možnosti napojení
budete všichni informováni letáčky do schránek, ve zpravodaji a na www obce.
Kontakty:
Revize po realizaci přípojky – zajišťuje Ing. arch. Kaštovský,
Ing. Schullhauserová
Tel. 603 941 581
Geodetické zaměření – zajistili jsme Vám ve spolupráci s geodetem
Ing. Patočkou, který Vám přípojku zaměří. Samozřejmě si můžete pozvat
jakéhokoliv jiného geodeta, se kterým spolupracujete.
Tel. 736 121 216
S výstavbou kanalizační přípojky je připraven Vám pomoci např.
T. Mezihorák (zemní a bagrovací práce)
Tel. 731 087 573
firma REBYD MV s.r.o. Velké Heraltice (zemní a bagrovací práce), montáž
vodoměrů
Tel. 554 254 436-8
Mobil 606 744 704
V. Zecha (zemní a bagrovací práce)
Tel. 725 703 752
Ve zpravodaji č. 1/2022 vyšly pokyny ke kanalizačním přípojkám pro každý
objekt
a
vypracování
projektové
dokumentace
(najdete
na www.velkeheraltice.cz, zpravodaj)
Opět upozorňujeme, jak postupovat!
BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NELZE PŘÍPOJKU
REALIZOVAT!
Kanalizační přípojky pro každý objekt a vypracování projektové dokumentace
Projektanti na základě plné moci (které už jste odevzdali na obecní úřad) zajistí
vlastníkům nemovitosti nezbytná vyjádření dotčených orgánů a vydání
stavebního povolení pro jednotlivé přípojky.
Projektové dokumentace budou postupně předávány majitelům nemovitostí,
tak jak budou vyřizovány na Magistrátu města Opava.
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Jak postupovat dále, když už budete mít projektovou dokumentaci
Před realizací stavby doporučujeme si nechat od vlastníků inženýrských sítí
vytyčit jejich konkrétní umístění v pozemku dotčeným výkopem. Svépomocí
nebo odbornou firmou zajistíte provedení výkopu „pro soukromou“ část
kanalizační přípojky od zaslepené „veřejné“ části po vyústění odpadů
z nemovitosti. Dále je třeba zajistit položení potrubí kanalizační přípojky a její
vlastní napojení na „veřejnou část“, opět dle projektové dokumentace.
Potrubí se NESMÍ v celé délce zasypávat ani napojovat na vlastní
nemovitost!
Na obecním úřadě je nutné nahlásit v předstihu (alespoň 3 dny) připravenost
ke kontrole. U kontroly se prokazuje správné provedení kanalizační přípojky
dle projektu (před zásypem). Kontrolu provede pracovník určený obcí, který
zkontroluje uložení potrubí, správnost provedení a pořídí fotodokumentaci.
Dovolujeme si požádat občany, aby ve svém vlastním
zájmu dodržovali výše uvedený postup – zajistíte si tím
správné a kvalitní připojení nemovitosti.
Jakékoliv
problémy
neváhejte
řešit
s Ing. Schullhauserovou,
tel.
603 941 581
nebo
J. Zechovou, tel. 721 434 625.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatek za psa, vodné a stočné
Upozorňujeme občany, že k 30. 6. 2022 vyprší splatnost předpisu na vodné
a stočné a poplatku za psa. Prosíme o kontrolu provedení platby.
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.
Odpadové hospodářství
Připomínáme, že od 1. ledna 2022 došlo k úpravě ceny za odvoz komunálního
odpadu. Cena za nádobu o kapacitě 120 l (malá popelnice) činí 72,- Kč a cena
za nádobu o kapacitě 240 l (velká popelnice) činí 144,- Kč.
Připomínáme, že s novou obecně závažnou vyhláškou o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci došlo ke změně
administrace poplatníků, jejich přihlašování a odhlašování k systému. Občan
má povinnost přihlásit se ke svozu odpadu vyplněním ohlášky plátce poplatku
za odkládání komunálního odpadu.
Žádáme převážně majitele nemovitostí sloužící k rekreaci, aby vyplnili
ohlášku, a to i přes to, že již mají očipované popelnice. Prostřednictvím
ohlášky dojde ke kontrole poplatníka a jeho kontaktních údajů (možnost uvést
doručovací adresu, e-mail).
V případě, že by občané zjistili po obdržení složenky nesrovnalosti
ve fakturačních údajích, mohou se obrátit na pracovníky Technických služeb
pana Jiřího Granzera - tel. 607005772.
Upozornění na dodržování rychlosti
Chtěli bychom upozornit občany, že
v oblasti nad Poštou a Zdravotním
střediskem,
v ulicích
Zahradní,
Jasanová, Květinová, Nad Poštou,
Příčná, Růžová, byly zhotoveny
nové cesty, kde prozatím není
obnoveno značení na komunikaci.
Nicméně
svislé
označení
je
instalováno při vjezdu do této
oblasti.
I nadále zde platí omezení rychlosti na 30 km/h a přednost jízdy zprava!!!
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Povolení vjezdu na hřbitov
Upozorňujeme občany, že pokud chtějí dělat jakékoliv opravy na svých
hrobových zařízeních na obecních hřbitovech, že tyto opravy musí nahlásit
nejméně jeden den před plánovanou realizací, a to prostřednictvím
přiloženého formuláře (k dispozici také na webových stránkách obce a
na podatelně OÚ). Formulář stačí vhodit do schránky na obecním úřadě nebo
zaslat e-mailem. Pokud nebude doručen formulář, nebudou hřbitovy
zpřístupněny. Toto opatření je zavedeno z důvodů zajištění bezpečnosti a
ochrany majetku ostatních nájemců.
Zároveň upozorňujeme, že každá firma provádějící práce na hrobových
zařízeních zodpovídá za dodržování řádu pohřebiště a je povinna uvést okolí
pohřebního místa do původního stavu a odvézt odpad na vlastní náklady.
✄ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Odstranění zeleně na hřbitovech
Znovu důrazně upozorňujeme občany, kteří
mají pronajaté hrobové místo na našich
místních hřbitovech, aby nevysazovali žádnou
zeleň v okolí hrobových míst. Každý nájemce
hrobového místa má smlouvou určenou plochu
nájmu. Ta se vztahuje jen a výhradně na plochu
hrobu včetně rámu a náhrobku, kdy nájemce je
povinen dodržet obcí stanovený rozměr, přičemž je nutno zachovat stanovenou
manipulační plochu kolem hrobu (uličky a průchody). Nájemce není oprávněn
upravovat, osazovat ani jinak zabírat plochu kolem hrobu. Také nájemce není
oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy, rozšiřovat či měnit rozměry
pronajatého hrobového místa, aniž by toto neoznámil předem na Obecním
úřadě ve Velkých Heralticích.
Znovu tedy vyzýváme občany, aby zredukovali vysazené stromy a keře a
do budoucna se vyvarovali neoprávněných zásahů na pohřebištích. Děkujeme
za pochopení!
Pohyb psů na veřejném prostranství
Připomínáme, že Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném
prostranství ukládá povinnost odklízet psí exkrementy, a to osobě, která má
psa pod kontrolou nebo dohledem. Obzvláště nabádáme k dodržování pořádku
v místech, kde se mohou zdržovat a hrát si děti (park, hřiště), ale i na jiných
plochách. Věříme, že je v zájmu nás všech udržovat čistotu v obci a je hlavně
na držitelích psů, aby po svých zvířecích miláčcích uklidili!
Dále upozorňujeme, že platí zákaz vstupu se psy na hřbitovy!!!
Vítání dětí
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.
Občané nám píší…
Chodník na Opavské ulici je po rekonstrukci
(z dopisu)
V minulosti jsem v obci Velké Heraltice bydlel. Projíždím pravidelně do práce
a zaujala mě oprava chodníku, na který mám osobní vzpomínky, rád bych se
s nimi podělil.
Tento chodník má svoji historii. Za bývalého režimu, asi tak před 35 lety se
za obcí, u Malých Heraltic v „Hůrkách“ na bývalé hájovně, zdržovali sovětští
vojáci. Pravidelně prováděli cvičení v lese, pro techniku tvořili zákopy. Určitě
někteří z vás pamatují, že obrněné vozy a nákladní auta jezdily po celé tři dny
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včetně noci přes vesnici do lesa a pak
zase celé tři dny z lesa opět
přes vesnici. Tehdy místní národní
výbor zhotovil úplně nový chodník
na Opavské ulici, právě v těchto
místech. Po půl roce pak začala cvičení
sovětských vojsk a jejich obrněná
vozidla jezdila přímo po novém
chodníku, který samozřejmě nevydržel
nápor tíhy. Od té doby byl chodník poškozen a nedalo se po něm chodit.
Chodník je opraven, a tak přeji, aby vydržel co nejdéle.
bývalý občan obce

Z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad ve dnech 1. 8. - 5. 8. 2022
UZAVŘEN.
Dovolená MUDr. Krausová
Ordinace stomatologické lékařky oznamuje, že ve dnech 11. 7. - 22. 7. 2022
bude čerpat dovolenou.
Bolestivé pacienty ošetří pohotovost AJNA Dental Clinic, Závodní 2885/86,
Ostrava-Vítkovice, a to ve všední dny od 18:00 hodin do 6:00 hodin, během
víkendů a svátků nepřetržitě.
Během víkendů a svátků ošetří bolestivé pacienty také Zubní chirurgie, s. r. o.
ve Slezské nemocnici v Opavě, a to od 8:00 hodin do 13:00 hodin.
MUDr. Dagmar Krausová

Dovolená MUDr. Skalička
Vážení pacienti, během naší dovolené od 18. 7. do 29. 7. 2022 bude ordinace
mimo provoz. Zastupuje Dr. Gebauer v Neplachovicích, tel. 553 662 287, popř.
v Brumovicích, tel. 553 665 029.
Ordinační hodiny Dr. Gebauera
PONDĚLÍ
7:30 – 10:00 Neplachovice
ÚTERÝ
7:30 – 10:00 Neplachovice
STŘEDA
7:30 – 10:00 Brumovice
ČTVRTEK
7:30 – 10:00 Neplachovice
PÁTEK
7:30 – 9:30 Neplachovice
11:00 – 13:30 Brumovice
MUDr. Vít Skalička
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Prázdninová otevírací doba knihoven
Obecní knihovna Velké Heraltice

Středa 16:00 – 18:00 13.7., 20.7., 17.8., 24.8., 7.9.

Místní knihovna v Malých
Heralticích

Úterý 16:00 – 17:00

12.7., 19.7., 16.8., 23.8., 6.9.

Místní knihovna v Sádku

Úterý 17:15 – 18:15

12.7., 19.7., 16.8., 23.8., 6.9.
Info knihovna

Příměstský tábor Obce Velké Heraltice 2022
Název:

Cesta Opavskem

Rámcový program:
Děti se mohou těšit na zábavné a sportovní hry, výlety po okolí a výtvarná
tvoření.
Termín turnusu:
Turnus pro děti 7-10 let

15. – 19. 8. 2022

(v případě nenaplnění kapacity možnost přihlásit děti od 3 let)

Organizační zajištění: Kristýna Ficková, referentka OÚ,
Jana Šreková, pedagog MŠ
a další instruktoři
Místo konání:

Společenský dům Velké Heraltice

Kapacita dětí:

25 dětí

Cena turnusu:

1.500,- Kč

Strava: zajištěn 5x teplý oběd, 2x denně svačina a celodenní pitný režim
Čas ranních setkání:

6.45 – 7.30 hodin

Ukončení programu: 15.00 – 15.30 hodin
Převzetí děti:

do 15.45 hodin

Přihlášky včetně dalších dokumentů (údaje o zdravotním stavu účastníka
a potvrzení o zaměstnání) odevzdejte nejpozději do středy 27. 7.
2022 osobně na podatelně Obecního úřadu Velké Heraltice nebo
zašlete na e-mail: smolkova.kristyna@seznam.cz
Účastnický poplatek je nutno zaplatit osobně na pokladně Obecního úřadu
Velké Heraltice do 27. 7. 2022. Bezhotovostní platba není možná.
Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce v sekci
Příměstské tábory obce.
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ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Velikonoční tvoření
Po covidové době jsme se mohli opět s dětmi z mateřské školky zase vidět
v místní knihovně ve Velkých Heralticích a udělat si společné tvořivé
dopoledne. Blížily se Velikonoce a tvoření jsme tedy pojali v motivu
Velikonoc. Společně jsme
ozdobili
polystyrenová
vajíčka třpytkami a vyrobili
papírové ozdoby zajíčka a
slepičky. Děti byly moc
šikovné a výtvory se všem
povedly. Doufáme, že další
setkání s dětmi bude
v dohledné době.
Knihovnice Kristína Štěpánová

Mateřská škola Sádek
I když se nám blíží konec školního roku, a hlavně dětem očekávané prázdniny,
ohlédneme se postupně za tím, co jsme společně s dětmi v mateřské škole
od února prožili. Připravovali jsme se na jarní svátky, děti si zasely trávníček,
o který pečovaly a před Velikonocemi si ho ozdobily kraslicemi nazdobenými
mramorovou technikou.
5.4. jsme pozvali do školky rodiče na Jarní tvoření a společně si s dětmi
vyrobili z vlnité lepenky velikonočního zajíčka.
12.4. jsme opět pozvali nejen rodiče, ale i prarodiče a příznivce mateřské školy
na vystoupení Vítání jara. Děti předvedly spoustu jarních básní a písní
a zároveň si připravily pohybové vystoupení o žabkách a čápech.
22.4. ke Dni Země si děti přinesly rukavice a vydali jsme se na vycházku
do lesa, kde jsme uklízeli přírodu.
26.4. a 27.4. jsme měli v mateřské škole pro všechny nové zájemce „Den
otevřených dveří“, rodiče s dětmi si mateřskou školu prohlédli, společně si
pohráli a rodiče získali potřebné informace.
29.4. jsme pozvali do MŠ kamarády z Velkých
Heraltic a společně shlédli detektivní pohádku
„Myška Klárka a veverka Terka“.
2.5. si děti v mateřské škole celé dopoledne
užívaly čarodějnický rej. Paní učitelky pro děti
připravily spoustu zábavy a soutěží, společně si
usmažili
čarodějnické
placky,
uvařili
čarodějnický lektvar, který všichni statečně
ochutnali. Dětem se čarování velmi líbilo a
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prožily zábavné dopoledne. Na závěr každý dostal čarodějnické vysvědčení.
Protože se blížil Den matek, děti si zasadily pro svou maminku květinu, kterou
ozdobily srdíčkem a naučily se pro maminku básničku.
10.5. proběhl zápis nových dětí do MŠ.
18.5. proběhlo na školní zahradě focení dětí, mohli se přijít vyfotit i sourozenci
a další zájemci.
V měsíci květnu a v červnu jsme pro děti připravili spoustu akcí a výletů.
23.5. jsme s dětmi vyrazili na Sadařovu stezku do Sosnové, kde jsme se
seznámili s výrobou přírodních džusů, prošli jsme si naučnou stezku, na které
děti
získaly
spoustu
informací.
30.5. starší děti navštívily
Slezské divadlo v Opavě,
kde
shlédly
pohádku
Popelka.
1.6. Den dětí jsme oslavili
formou výletu na rozhlednu
Šibenici, z které si děti
prohlédly okolí. Z Šibenice děti pokračovaly do Jamnice, kde na ně čekaly
připravené soutěže, hledání pokladu a dobré pohoštění.
7.6. jsme jeli na výlet do Arboreta. Prohlédli jsme si krásnou přírodu
s rozkvetlými keři rododendronů, nakrmili želvy a kapříky a navštívili ZOO
koutek. Sluníčko nám svítilo a dětem se výlet velmi líbil.
Tento školní rok jsme ukončili akcí „Zahradní slavnost“,
která se konala 23.6. na školní zahradě MŠ.
Děti předvedly rodičům a hostům dvě tělovýchovné
vystoupení Sněhurku a starší děti předvedly cvičení
s gymnastickými míči. Potom následovalo slavnostní
rozloučení s odcházejícími dětmi a velmi bohaté
pohoštění, které připravili rodiče odcházejících dětí.
Těší nás, že akcí naší mateřské školy se vždy účastní velký počet rodičů
a hostů. Tímto bychom chtěli rodičům poděkovat za spolupráci a vstřícnost,
přejeme jim krásné prázdniny a dovolenou a budeme se těšit, že tyto pěkné
vztahy s mateřskou školou budou pokračovat i v dalších letech.
Za MŠ Sádek Romana Hildebrandová

Jaro a léto v naší školičce
Tradice Velikonoc si děti připomínaly návštěvami různých tematických výstav
a dílniček v obci, kde si vyrobily drobné dekorace pro radost. Také paní
knihovnice si pro naše děti připravila zajímavé tradiční velikonoční tvoření.
Na velikonočních trzích v Opavě si děti prohlédly velikonoční výzdobu města
a zakoupily drobné dárečky. Většina dětí se se svými rodiči také zúčastnila
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školičkové soutěže „O nejoriginálnější velikonoční ozdobu.“ Těmito ozdobami
byl vyzdoben náš plot podél hlavní cesty, děti samy vyhodnotily vítěze soutěže
a všichni zúčastnění obdrželi upomínkový diplom.
Den země si děti užily návštěvou Dne mláďat v Opavě na MSZŠ a VOŠ. Děti
si prohlédly domácí a hospodářská zvířátka, zasoutěžily si v jednoduchých
disciplínách, přenášely raněné kamarády na nosítkách, viděly vojenskou,
hasičskou i policejní techniku. Na celé čáře ovšem vyhrál skákací hrad. Děti
nezapomněly ani na zvířátka v našem okolí a se zájmem čistily les sběrem
odpadků, které potom třídily do příslušných kontejnerů v obci.
Den matek si děti s maminkami oslavily společně na školní zahradě, kde si
všichni společně užívali krásné chvilky.
Také jsme navštívili MŠ v Sádku, kde se děti společně s kamarády staly
účastníky detektivního pátrání v Detektivní pohádce divadla Ententýky.
Svůj očekávaný Den dětí si děti prožily na oslavách v parku Dětského domova,
kde si zasoutěžily v různých sportovních disciplínách, poznávaly houby,
broučky a domácí zvířátka, která si mohli i pohladit. Jezdili na konících,
pozorovaly vystoupení cvičených pejsků a užily si společně hodně zábavy.
Starší kamarádi také přichystali hru Šipkovaná, kterou jsme zakončili
opékáním na hřišti.

V příznivém počasí jsme si všichni zajeli do Arboreta v Novém dvoře, kde děti
pozorovaly krásnou floru v parku, exotické rostliny ve skleníku. Z celého
výletu zvítězilo krmení zvířátek.
A pomalu přišel čas rozloučení s našimi předškoláčky. Na Posledním zvonění
se sešli rodiče předškoláků, pozvaní hosté, učitelky MŠ a budoucí školáčci.
Děti ve svém programu prokázaly svou vyspělost a školní zralost. Nechyběla
přísaha předškoláků, písnička, básnička, pohyb s hudbou, procházení školní
branou s aktovkou na zádech za zvuku slavnostní fanfáry, pasování na školáky
a poslední zazvonění na zvoneček. A když děti zvítězily v přetahování lanem
nad námi učitelkami MŠ, tak bylo rozhodnuto. Všichni mohou po prázdninách
nastoupit do 1. třídy a my jim přejeme hodně štěstí v nové etapě jejich života.
A nezbývá než popřát krásné prázdniny všem a těšit se na společný návrat
kamarádů do MŠ. O prázdninách si děti budou užívat sluníčka a pobyt
v přírodě a celá MŠ projde generálním úklidem všech prostor.
Kolektiv MŠ Velké Heraltice
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2. pololetí školního roku v ZŠ Velké Heraltice
Čas neúprosně plyne a opět je tady konec školního roku a my se můžeme
poohlédnout, co se během 2. pololetí školního roku událo. Vzhledem
k uvolnění covidových opatření mohla škola nabídnout množství akcí a aktivit,
které nebylo možné realizovat v předchozích letech.
V únoru jsme si připomněli svátek zamilovaných, svatého Valentýna. Děti
psaly vzkazy svým kamarádům do školního časopisu. Masopustní veselí nám
připravila 5.třída. Jednalo se o krátký hudebně-dramatický výstup pro žáky
od 1. do 4. třídy. Vystoupení s písničkami, vyrobenými maskami a lidovými
hrami mělo dětem ukázat dávné venkovské tradice a zvyklosti.
V březnu vyrazili žáci 6. a 8. třídy do ostravského Planetária, kde se nejprve
seznámili v sále s noční oblohou, přistáli na Měsíci, poté zhlédli film Bouřlivá
planeta a následně si prohlédli interaktivní Experimentárium.
V březnu se 4. třída ponořila do projektu Pravěk. Děti si vyzkoušely, jak žili
pravěcí lidé, jaké nosili oblečení a jak se stravovali.
Druhá třída se zajímala o Včelu medonosnou. Děti si zjišťovaly informace
o včelstvu, jak žije, čím se živí, tvořily lapbook a vyzkoušely si včelařské
oblečení. Děti byly z projektového vyučování nadšené.
Projekt zaměřený na Naše tělo absolvovali třeťáci. V první části obkreslili
spolužáka na papír, na který dokreslovali jednotlivé orgány a popisovali jejich
funkce. V druhé části hráli hry aktivizující jednotlivé smysly.
Den Země proběhl formou projektového vyučování zaměřeného na ekologii.
Přemýšleli jsme nad dopadem lidské činnosti na životní prostředí, připomněli
jsme si třídění odpadu, psali jsme dopis a přání planetě Zemi a snažili jsme se
uklidit okolí školy.
V jarních měsících se také na vyšším stupni uskutečnily již tradiční projekty:
My a obec (6. třída), Já a moji kamarádi (7. třída) a projekt Voda (8. třída).
Dne 8. dubna jsme na naší škole přivítali budoucí prvňáčky. Zápis do první
třídy byl pro budoucí školáčky velikou událostí. Ve vestibulu školy byli
školáčci přivítání panem ředitelem a žákyněmi 9. třídy. Díky cestičce
z velikonočních zajíčků měli školáčci najít třídu a paní učitelky. Všichni první
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úkol zvládli a mohli tak vstoupit do třídy, kde byly pro děti nachystané zábavné
úkoly, práce na interaktivní tabuli a možnost si vyzkoušet nošení školní
aktovky. Za skvěle odvedenou práci si děti odnesly odměnu a spolu s rodiči si
mohli prohlédnout školu a školní družinu.
Svátky jara vždy přinesou do naší školy veselost, dobrou náladu a rozzářenost.
Škola se na Velikonoce poctivě připravuje a to jak výzdobou školy, tak
i povídáním o zvyklostech a tradicích. Žáci 1., 2. a 3. třídy se společně scházeli
a připomínali si podstatu Velikonoc, vyplňovali pracovní listy, tvořili
myšlenkové mapy a pekli jidášky.
V dubnu se naše škola proměnila ve velikonoční dílničky a umožnila tak
žákům vytvořit si jarní výrobky. Pohodovou atmosféru umocnili žáci deváté
třídy, kteří se postarali o plná bříška svých spolužáků výborným jídlem.
Měsíc duben jsme uzavřeli Čarodějnickým rejem se soutěžemi. Naši páťáci si
pro své mladší spolužáky připravili čarodějnický program. Soutěžící se
převlékli do čarodějnických kostýmů a čarovali na jednotlivých stanovištích
o získání největšího počtu razítek. Aby byly mladší děti řádně na čarodějnický
rej připraveny, byl pro ně připravený čarodějnický týden propojený hrami,
vařením lektvarů, poznáváním bylinek, pečením čarodějnických prstů a
procvičením smyslového vnímaní.
Žáci 5. a 7. třídy jistě hned tak nezapomenou na Noc s knihou na motivy knihy
Robinson Crusoe. Sešli se odpoledne ve škole a dlouho do noci plnili
nejrůznější úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily. Nechyběl tanec
kanibalů, opičí dráha, tvorba výrobků z keramiky, rozhovor s Robinsonem či
vzkaz v láhvi. Snažení všech zúčastněných završilo noční kino.
V měsíci květnu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Do sběru se zapojily
téměř všechny třídy. Celkem se nasbíralo 3760 kg starého papíru. Nejlepšími a
nejpilnějšími sběrači se stali naši nejmenší. První místo obsadila 2. třída, druhé
místo si zasloužila 3.třída a třetí místo si vysbírali prvňáčci.
V rámci Mezinárodního dne prázdných tříd se v průběhu května učilo v okolí
školy. Naši deváťáci si oblékli kostýmy pohádkových postav, aby provedli
žáky 2. stupně kouzelným lesem, kde na ně čekala stanoviště s úkoly
na pohádkové motivy. V lese jste tak mohli narazit na Krakonoše, Pata a Mata,
lesní víly či množství pirátů.
Květen se nesl ve znamení exkurzí. Žáci 2.-5.ročníku si vyjeli na poznávací
výlet na Helfštýn a do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Děti objevily nové
zákoutí naší republiky - viděly jeden z největších hradních komplexů a
objevovaly krásu jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Exkurze byla spojená se
zábavou v lanovém centru. Děti z 1. - 3. třídy se vypravily na poznávání
exotických zvířat do ostravské ZOO.
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Na konci května celý vyšší stupeň
vyrazil na exkurzi do jeskyní
Na Pomezí
a
podnikl
túru
do Priessnitzových lázní v Jeseníku.
Zde se naši žáci mohli zrelaxovat
v místním Balneoparku. Dětský den
žáci vyššího stupně prožili v ostravské
Dolní oblasti Vítkovic, kde navštívili
Velký svět techniky a Hop Jump, v němž si všichni užili spoustu zábavy
na trampolínách.
V průběhu tohoto pololetí jsme navštívili Slezské divadlo v Opavě. Druháčci
společně se třeťáky zhlédli Popelku, 3.třída si vyjela za Mrazíkem, 4.třída se
vydala za Babičkou drsňačkou a 5.třída byla na představení Noc na Karlštejně,
8. a 9. třída poznala Cyrana. Navštívili jsme také kino Cinestar. Žáci 1. stupně
zde oslavili Den dětí pohádkou Tajemství staré bambitky ll. a žáci 2. stupně
zde strávili s filmem Top Gun: Maverick předposlední den školy.
V 7. třídě proběhla přednáška Policie ČR na téma Drogy a prevence jejich
užívání, při které byli žáci obeznámeni se zdravotními i právními dopady styku
s drogami.
Naši deváťáci absolvovali webinář vycházející ze vzdělávacího programu
Památníku Lidice, který uchovává vzpomínky na vyhlazení obce a utrpení
tamějšího obyvatelstva během 2. světové války. Za zmínku stojí také online
prohlídka jaderné elektrárny Temelín, během které žáci úspěšně soutěžili
o ceny.
Žáci naší školy se zúčastnili také mnoha soutěží. Zapojili se do Dějepisné
olympiády, Olympiády v českém jazyce, Matematického klokana.
Ze sportovních soutěží můžeme jmenovat např.: Minifotbal chlapců (umístili
jsme se ve skupině na 3. místě), Mc Donald´s Cup, vybíjená aj. Ve škole
proběhla Velikonoční laťka, při které se soutěžilo ve skoku do výšky.
Ani školní družina nezahálela. Paní vychovatelky přichystaly pro děti spoustu
aktivit: Maškarní rej, kreslení pohádkových hrdinů, Den Země, Hledej, poznej,
odpověz, soutěž v jízdě na koloběžkách, šipkovanou a sportovní olympiádu.
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Poslední dny školy se nesly v duchu uzavírání klasifikace, vracení učebnic a
těšení se na prázdniny. Horké dny nám zpestřilo i několik akcí. 1.třída si
udělala piknik, 2.třída si zahrála v Opavě bowling, 3.třída se vydala
na koupaliště, 4.třída a 5. třída navštívila sousední školu v Brumovicích.
Žáci 4.třídy zápolili ve svých kuchařských dovednostech. Kuchařská soutěž
Masterchef už není jen v televizi, ale i u nás ve škole. Každá dvojice si
připravila dvouchodové menu, které uvařila a dala ochutnat porotě. Ta pak
měla nelehký úkol vybrat nejlepší kuchaře a ocenit je diplomem a medailí.
Žáci 5.třídy se rozloučili společně se svými rodiči s 1. stupněm na ZŠ.
Na programu byla výstava výtvarných prací a hudební program prokládaný
ukázkami her z vyučovacích hodin. Nechybělo občerstvení pro návštěvníky.
9. třída si nadělila také rozlučkovou exkurzi do Hradce nad Moravicí.
Nechyběla
prohlídka
tamějšího
zámku,
kde
pobýval
jeden
z nejobdivovanějších hudebních skladatelů v historii, Ludwig van Beethoven.
Noc deváťáci strávili v kempu Kajlovec. Deváťáci zároveň připravovali
slavnostní rozloučení 9. ročníku, které se odehrálo za účasti rodičů a známých
v místním Společenském domě.
Všichni zaměstnanci školy Vám přejí příjemné a pohodové letní dny.
Za ZŠ Velké Heraltice Martin Zemek

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Spolek Seniorů Šafrán
V dubnu se setkání seniorů neslo ve velikonoční atmosféře. Krásně
naaranžovaný stůl s košíky se zdobenými kraslicemi z několika oblastí,
rozkvetlé větvičky zlatice, kuřátka a perníčky zdobené velikonočními motivy,
z doneseného proutí byl upleten i karabáč. Výstavka se líbila a naladila nás
do blížících se Velikonoc. 2 členky přečetly úryvky z knih známých
spisovatelů, jak popisují jaro. Všichni se jarně naladili, krásně pobavili a jarně
naladěni šli domů.
V květnu následovalo další setkání, tentokrát „konečně“ s MUDr. Skaličkou,
místním lékařem, který už měl rozhovor i v časopise Vlasta, to nás potěšilo.
Připravil přednášku o zdraví. Dověděli jsme se, co vše zdraví obsahuje, jak
s ním zacházet, co vylepšit, formou přednášky a diskuse jsme si užili i trochu
srandy. Probrali jsme i změnu času, proč byl zaveden, v kterých zemích ho
používají, také o tom napsal knížku. Pan doktor pochází z Prahy a při příchodu
na vesnici byl zaskočen slezským nářečím, užil si s ním trochu nedorozumění
i srandy, zvykl si a za ty roky používá některá slova taky. Začal se slezské řeči
věnovat a na toto téma napsal knihy, čímž zviditelnil slezskou řeč. Děkujeme
za hezkou a zajímavou besedu.
Krásně pobaveni, zdravě a slezsky jsme se rozešli.
16

V červnu proběhlo další setkání, inspirovali jsme se pořadem „Kurňa, co to
je?“ Nachystali jsme 11 věcí, a všichni přítomní se hádání zúčastnili. Pak byli
seznámeni se správným použitím daných věcí, poté se vyhodnotily správné
odpovědi, 4 nejlepší dostali sladkou odměnu. Nejúspěšnější hadači byli 2
přítomní pánové. Věci byly starší i současné, některé soutěžící uhodli hned,
jiné potrápily, hlavně že bylo veselo.
Všem přejeme hezké prázdniny, dovolené, užijte si léto.
Za Spolek Seniorů Šafrán Bronislava Scheidelová

Vajíčkovník
Nápad vytvořit Vajíčkovník, tedy strom
ozdobený před Velikonoci vajíčky, vznikl
už v minulém roce. Situace však nedovolovala
scházet se osobně, oslovili jsme tak občany
na sociální síti, aby donesli každý zvlášť, svoji
ozdobu na strom v parku nad poštou.
Letos už jsme neváhali a využili jednu
z dubnových nedělí k setkání. V parku jsme
postavili stan s lavičkami a nachystali materiál
na zdobení vajíček. Tentokrát bylo proti nám
počasí, které bylo vyloženě „aprílové“ a účast
tedy pokulhávala. Ti, co přišli však nelitovali.
Vajíčka zdobily děti i dospělí, zahřáli jsme se
čajem, dováděním na průlezkách a nedělní
odpoledne si hezky užili.
Příští rok Vás opět rádi uvidíme.
Pavla Tesařová, pokladník SDH Velké Heraltice

Hasičský den a oslava 130.let sboru
18. června na děti čekalo odpoledne plné zábavy s hasičskou tématikou. Třeba
vázání uzlů, ježdění malými hasičskými vozidly, fotokoutek nebo prohlídky
hasičské techniky. Mladí hasiči ze Sádku předvedli požární útoky. Přidali se
k nim i požárníci z Polska a ukázali, jak provádí útok odlišným způsobem.
Snad mladí hasiči ukázali kamarádům, že být hasičem je i zábava a třeba budou
mít zájem přidat se do týmu k nejmladšímu heraltickému hasiči Vojtovi,
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o kterého se nám zatím vzorně starají v Sádku.

Kromě těchto atrakcí mohli návštěvníci ochutnat palačinky, zmrzlinu
z Lichnova, myslivecký guláš nebo si zadovádět na skákacím hradu. Největší
úspěch měla u dětí pěna, kterou nám pro ně vytvořili hasiči z Bohdanovic
a následná sprcha z děla našeho zásahového vozidla.
I přesto, že v okolí probíhaly další kulturní akce, přišlo Vás hodně. My si toho
vážíme a věříme, že jste se bavili stejně jako my.
Velké díky patří SDH Sádek a SDH Bohdanovice za pomoc při organizaci,
a také všem našim sponzorům a podporovatelům: MAS Opavsko, Uzlíkov.cz,
HESAKO s.r.o, Martina Nedělová, Slezská Harmonia, Daniela Rychlá,
Vitaminátor, Miroslav Kubánek, Jiří Glos, Lukáš Seidler, David Kačeriak,
Libor Beneš, Tomáš Mezihorák, Jakub Zecha, Petr Lodňanek, Svatbomilky,
Lenka Gilíková, Stanislava Mecová, Marcel Zemborski, Dalibor Pospěch,
Václav Zecha, Justysbakery, Lenceria Opava, Policie ČR.
Fotografie: https://velkeheraltice.rajce.idnes.cz/
Pavla Tesařová, pokladník SDH Velké Heraltice

Vítězové Mladecké ligy
Ve Sboru dobrovolných hasičů Sádek působí kolektiv mladých hasičů ve dvou
družstvech – mladší žáci (6 – 12 let) a starší žáci (12 – 15 let). Obě družstva se
pravidelně od začátku školního roku zúčastňovaly Mladecké ligy mládeže
v požárním sportu. Po celých 10 týdnů, každé páteční odpoledne patřilo
požárním útokům.
Družstvo starších žáků si vedlo po celý rok dobře. Nejlépe se umístilo
na 4.místě a celkově obsadilo v konkurenci dalších dvaceti družstev 7.místo.
Kategorii mladších žáků se 14-ti soutěžními týmy, suvereně ovládly děti
ze Sádku! S průběžnými výsledky 4x 1.místo, 1x 2.místo, 1x 3.místo, 1x
4.místo a 2x 5.místo, získali nejvíce bodů a s velkým náskokem vyhrály
Mladeckou ligu mládeže 2021/2022.
Děti celou sezónu podporoval velký počet fanoušků – rodičů, sourozenců a
prarodičů, za což jim náleží velká pochvala a dík.
Ve středu 22.6. měly děti ukončenou sezóny. Na hasičské trati v Sádku
provedly pár požárních útoků, opekly špekáčky, rozdělily si výhry a rozloučily
18

se se dvěma členy starších Sárou a
Filipem,
kteří
mohou
dále
pokračovat v požárním sportu
v kategorii dospělých. Největší
radost měli všichni z velkého
překvapení! Tím bylo nové
hasičské auto, které je bude vozit
v nadcházejících
sezónách
na závody.
Už nezbývá nic jiného než užít si
prázdniny a těšit se na novou sezónu, která začíná u nás! Rádi Vás uvidíme
v pátek 2. září 2022 od 16:30 na hasičské trati v Sádku. Přijďte podpořit naše
MISTRY v obhajobě vítězství!
Ladislav Fenko a Vladimír Valchař, vedoucí mládeže SDH Sádek

TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE
Vážení příznivci heraltického sportu!
Přinášíme vám krátké hodnocení fotbalové sezony 2021/2022, kterou
po dvou covidových nedohraných ročnících považujeme za skvělou
po všech stránkách.
V prvních soutěžních krůčcích fotbalisté mladší přípravky se postupně
zlepšovali. Svišti ročníku 2013 a mladší nakonec vylepšili podzimní postavení
v tabulce do jeho středu a rádi se účastnili i řady turnajů či přátelských utkání.
Navíc nás také těší zájem dalších dětí zapojit se do tréninků, aby doplnili kádr
starší přípravky už na další sezonu.
Velmi příjemně svými výkony a také umístěním překvapili starší žáci, kteří
ve sdruženém týmu s Brumovicemi (mladší žáci hráli soutěž v Brumovicích)
bojovali celou sezonu o pódiové umístění, a nakonec i přes změny v hráčském
kádru dosáhli na krásnou stříbrnou příčku. Ve spolupráci žákovských týmů
hodláme s Brumovicemi pokračovat i v další sezoně.
Rk.

Okresní soutěž
mladší přípravka

Záp.

Skóre

Body

1 Holasovice

14

157:90

40

2 Hradec n/M

14

141:98

3 Slavkov

14

4 Vítkov

Rk.

Okresní soutěž
starší žáci

Záp.

Skóre

Body

1 Litultovice

14

74:21

37

31

2 Velké Heraltice

14

51:18

30

146:122

23

3 Slavkov

14

52:23

28

14

93:87

21

4 Vítkov

14

70:47

21

5 Velké Heraltice

14

139:123

19

5 Holasovice

14

33:45

18

6 Březová

14

138:141

13

6 Raduň

14

35:60

14

7 Budišov n/B

14

90:115

13

7 Stěbořice

14

34:57

9

8 Štáblovice

14

84:212

4

8 Vávrovice

14

8:86

4
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Největší spokojenost panuje s výkony a výsledky našich dorostenců.
Ti navázali na svá úspěšná přípravková a žákovská léta, zúročili zkušenosti
z předchozího úspěšného, ale nedohraného ročníku, a i díky úzké spolupráci
(tréninky, zápasy) s týmem mužů nakonec v průběhu jarní sezony předčili své
největší soupeře v soutěži, přebor přesvědčivě vyhráli a zasloužili se tak
o historický úspěch našich mládežnických týmů. V příští sezoně bude náš
dorost hrát v krajské soutěži.
Naši muži prokázali opět svou nadstandardní úroveň na I. B třídu, opět až
do konečných kol bojovali o přímý postup do A třídy, aby se nakonec
v zápolení elitních družstev soutěže umístili na skvělé druhé pozici, ačkoli
celou sezonu bojovali s úzkým kádrem, který postupně natrvalo vyztužily
opory dorosteneckého týmu, a konec sezony už dohrávali už s jeho torzem.
Pro příští sezonu v kraji se počítá s posílením a doplněním kádru.
Rk.

Okresní přebor
starší dorost

Rk.

Krajská soutěž
I.B třída mužů

Záp.

Skóre

Body

Záp. Skóre Body

1 Velké Heraltice

22

116:23

58

1 Město Albrechtice

26

79:29

69

2 Slavkov

22

91:42

50

2 Velké Heraltice

26

54:32

57

3 Bolatice

22

111:25

49

3 Budišov n. B.

26

82:39

55

4 Litultovice

22

83:35

47

4 Vítkov

26

70:46

46

5 Stěbořice

22

64:33

40

5 Jindřichov

26

44:51

41

6 Chvalíkovice

22

53:45

33

6 SO Bruntál B

26

68:56

39

7 Malé Hoštice "B"

22

57:69

32

7 Hlavnice

26

52:54

37

8 Oldřišov

22

56:67

25

8 Slavkov

26

63:62

33

9 Vávrovice

22

52:78

20

9 Krnov B

26

52:66

33

10 Kylešovice

22

53:106

13

10 Krásné Loučky

26

46:61

33

11 Strahovice

22

21:141

9

11 Velké Hoštice

26

45:55

25

12 Chomýž

22

29:122

8

12 Slavia Opava

26

36:52

22

13 Žimrovice

26

36:71

15

14 Chomýž

26

47:100
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Jménem TJ Sokol děkujeme všem našim partnerům včele s obcí Velké
Heraltice, také fanouškům, funkcionářům a hráčům.
S přáním příjemně stráveného léta, dovolených a prázdnin….
Za TJ Sokol Velké Heraltice Martin Šmajstrla
AUTORŮM ČLÁNKŮ NENÍ PROVÁDĚNA KOREKTURA!
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