OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
XV. ročník
č. 4/2022 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou komunální volby. Věřím, že využijete
svobodné právo volit a zúčastníte se v hojném počtu. Máte tak možnost vyjádřit
svůj souhlas či nesouhlas s prací vedení obce a zastupitelů, stejně jako tomu bylo
ve volbách v roce 2018. Myslím si, že nyní můžeme zhodnotit práci zastupitelstva,
kterému pomalu končí mandát. Jsem si vědoma toho, že nelze v žádném případě
vždy vyhovět všem. Jsem však přesvědčená, že z akcí, které v uplynulém období
byly realizovány, byla každá realizována ku prospěchu většiny z vás, občanů této
obce. Chtěla bych požádat vás, občany, abyste se v nadcházejícím volebním období
aktivně zapojili do dění v našich obcích, prostřednictvím osadních výborů nebo
spolků a organizací. Protože obec, ve které bydlíte, není jen cestou, kterou musíte
projít, než se zavřete do svých domovů. Obec je místem, kde můžete plnohodnotně
žít, místem, kde se nebudete bát pustit své děti za kamarády na hřiště, místem, kde
se nebudete bát přijít na obecní úřad nebo za zastupiteli se svým problémem,
konstruktivním nápadem na zlepšení našeho společného a společenského života.

Jana Zechová, starostka obce

Příměstský tábor obce Velké Heraltice – 1. turnus

Příměstský tábor obce Velké Heraltice – 2. turnus
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny Obecního úřadu Velké Heraltice
Pondělí
Středa
Úterý, Čtvrtek
Pátek

9:00 – 11:00

14:00 – 16:00

9:00 – 11:00
14:00 – 16:00
Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě
(tel. 553 663 115, e-mail: urad@heraltice.net)
Pro veřejnost zavřeno

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.
Ořezy stromoví
Vyzýváme majitele nemovitostí v našich obcích, aby zajistili na svých
pozemcích podzimní ořez stromů, keřů, popínavých rostlin a jiných
porostů, zasahujících ke sloupům a vedení veřejného osvětlení a místního
rozhlasu. A to v dostatečném rozsahu, tak aby zeleň neomezovala a
neohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz těchto zařízení. Bohužel bývá
běžnou praxí, že větve stromů zasahují vysoko do drátů a způsobují zkraty a
následné výpadky osvětlení. Pak se stále dokola opakují stížnosti občanů, že
osvětlení nefunguje. Nebo větvoví stromů stíní lampy veřejného osvětlení a ty
nemohou plnit svou funkci. Pokud nebude zeleň odstraněna vlastníkem, bude
Obec nucena provést ořez dle vlastního uvážení. Děkujeme tímto občanům
za vstřícnost a zajištění ořezu na vlastních pozemcích nebo případné nahlášení
problémových míst na veřejných prostranstvích Obecnímu úřadu.
Poděkování občanům
Chtěli bychom poděkovat všem našim občanům, kteří pravidelně sečou trávu
před svými ploty. Jsme rádi, že se staráte o obecní pozemky v období jara
až podzimu a pomáháte tak obci udržovat veřejné prostory.
Ještě jednou díky!
Třídění odpadů na hřbitovech
Dle pokynů Technických služeb Opava nelze obaly od vypálených svíček
házet do odpadových nádob na plasty. Žádáme tedy občany, aby odpad ze
svíček házeli do popelnic na komunální odpad.
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH
ODPADŮ

SOBOTA 15.10.2022 a 22.10.2022
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 15.10.2022 8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.
8.00 – 9.00 hod.
Sobota 22.10.2022 8.00 – 9.00
9.00 – 9.30
9.45 – 10.30
10.45 – 11.15

hod.
hod.
hod.
hod.

Velké Heraltice – u bramborárny
Velké Heraltice – parkoviště u 3 kaštanů
Malé Heraltice - u kostela
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
Diakonie Broumov vyhlašuje sběr textilu a jiných věcí. Sbírka se uskuteční
10. 10. 2022 a 12. 10. 2022 v čase 14:00 – 16:00 hodin v budově hasičské
zbrojnice ve Velkých Heralticích.
Co můžete darovat
- Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
- Vatové a péřové přikrývky, polštáře, deky,
- Domácí potřeby, nádobí, skleničky (vše nepoškozené),
- Obuv (veškerou nepoškozenou),
- Hračky (nepoškozené a kompletní),
- Menší elektrospotřebiče a knihy.
Věci, které nemůžeme přijmout - ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
Věci pro sbírku bezpečně zabalte do krabic či pytlů!
Diakonie Broumov

Provozní doby kompostáren
Upozorňujeme občany, že kompostárny k 31. 10. 2022 ukončí svůj provoz,
tj. od listopadu do dubna budou zavřeny.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY VE VELKÝCH HERALTICÍCH
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 10:00
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY V SÁDKU
Sobota 10:15 – 11:00
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Kontinuita poskytování zdravotních služeb v gynekologicko-porodnické
ambulanci po zemřelém MUDr. Marku Szwarcovi bude zachována.
Prosíme pacientky o trpělivost, v dané chvíli není nutné přecházet k jinému
lékaři.
Provoz ambulancí bude obnoven nejpozději 1. 10. 2022, do té doby se
pacientky mohou obracet na MUDr. Marka Szwarce ml., po domluvě ošetření
ve Slezské nemocnici v Opavě (recept možno elektronicky).
MUDr. Marek Szwarc ml.
Tel.: 732 940 868
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Projekt „Dětské hřiště u Mateřské školy Velké Heraltice“
V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2021 byla obci Velké Heraltice
schválena dotace na akci: Dětské hřiště
u Mateřské školy Velké Heraltice.
Cílem projektu bylo vybudování místa aktivního a pasivního odpočinku
v lokalitě zahrady u mateřské školy. V průběhu realizace (listopad až květen)
na tomto místě vznikly tři herní plochy s různorodými prvky (dětské dopravní
hřiště, pískoviště, houpačky a prolézačky) pro zvýšení volnočasového využití
nejmenších občánků obce.
Tento projekt byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši
1.895.200,- Kč.

Dokončení opěrné zdi v Malých Heralticích
V parčíku za kulturním domem v Malých
Heralticích byla pracovníky obce dokončena
rekonstrukce kamenné opěrné zdi. Na výstavbu
zdi byl použit kámen, který byl odstraněn
z různých zdí v okolí, převážně z demolice zdi
pod poštou a zdravotním střediskem.
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Změna otevírací doby knihoven od 10. 10 . 2022!
Obecní knihovna Velké Heraltice

Pondělí

15:00 – 17:00

Místní knihovna v Malých Heralticích

Úterý

16:00 – 17:00 (sudý týden)

Místní knihovna v Sádku

Úterý

17:15 – 18:15 (sudý týden)

Setkání s velkou dámou… když je věk v občance jen číslem
Zdenka Toufarová, oslavila 101 let
Při setkání s nejstarší občankou Velkých Heraltic
opět po roce, mi připadalo, jako bychom se
potkaly včera a povídaly si u kávy. Mezitím však
uplynul jeden rok a já jsem zjistila, že paní
Zdenka se nezměnila. Je stále usměvavá, ráda si
povídá, zajímá se hlavně, co je v obci nového,
sleduje aktuální politiku v televizi. S oblibou
vzpomíná na minulost, přestože neměla „na růžích
ustláno,“ vypráví, jak to po válce v obci Velké
Heraltice vypadalo, co všechno bylo třeba
vybudovat. I ona neseděla se založenýma rukama
a pustila se do práce. Byla zakladatelkou mateřské
školy a objekt, který si ke své budoucí práci
vybrala, slouží i nadále malým dětem a naší
budoucí generaci. V osobním životě se těší
z široké fungující rodiny, dětí, vnoučat,
pravnoučat.
A tak paní Zdence Toufarové přejeme mnoho
krásných společných chvil s těmi nejbližšími,
spokojenost, a především pevné zdraví!
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE VELKÝCH HERALTICÍCH
Příměstský tábor probíhal ve dvou turnusech.
První turnus 11. - 15. 7. byl určen pro mladší děti předškolního věku a probíhal
v prostorech MŠ. Tento příměstský tábor byl pojat v duchu integrovaného
záchranného systému, kdy se děti blíže seznamovaly s prací Policie ČR, Hasičů
a zdravotníků.
Navštívili jsme místní služebnu Policie ČR a hasičárnu SDH Velké Heraltice,
kde nás velmi mile přivítali, seznámili s prostředím a odpověděli na dotazy
nejen dětí. Ve Slezském zemském muzeu jsme si prohlédli dobové lékařské
pomůcky různých lékařských profesí a vybavení dobového nemocničního
pokoje. Po této exkurzi jsme se osvěžili zmrzlinou v centru města a děti se
mohly vyřádit na místním hřišti.
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V polovině týdne jsme také navštívili obecní rybník. Dětem se ochotně
věnovali místní myslivci - pan Antonín Bernát a pan František Grela. Připravili
si pro ně střelbu ze vzduchovek na terč (obrázky zvířat, plechovky, nafukovací
balónky).
Celý příměstský tábor jsme zakončili sportovním dnem a hrou "Šipkovanou",
která vedla vesnicí. Děti došly na místní fotbalové hřiště, kde si pochutnaly
na výborném buřt guláši z kotlíku a byly obdarovány tričky s logem obce
Velké Heraltice.
Po celou dobu příměstského tábora byly děti rozděleny do 4 skupin. Každá
skupina měla určený 1 den, během kterého připravovala svačiny, prostírala
stoly k obědu, obstarávala úklid po jídle. Přes odpočinkovou část dne
(po obědě) si daná skupina připravila pohádku, kterou zahrála všem dětem.
Druhý turnus probíhal 15. - 19. 8. ve Společenském domě ve Velkých
Heralticích jsme měli zázemí. Tábor byl určen pro děti ZŠ do 10 let.
1. den tábora začal výletem do Hradce nad Moravicí. Z Opavy do Hradce si
děti mohly vyzkoušet jízdu vlakem. Na Hradci jsme navštívili zámek, osvěžili
se zmrzlinou, prošli zámecký park a okolí a vraceli se zpět.
Následující den jsme pojali ve sportovním duchu. Odehrávaly se různé
závodivé hry na umělém hřišti ve Velkých Heralticích - skok do dálky,
štafetový běh, vybíjená, fotbal. Sportovní aktivity jsme uzavřeli vyhodnocením
a předáním diplomů se sladkou odměnou.
Uprostřed týdne jsme vyrazili na exkurzi do Sosnové do firmy „Vitaminátor“.
Majitelka nás provedla a ukázala nám celý proces výroby těchto vynikajících
zdravých produktů. Prohlédli jsme si koně ve stáji a selátka. Poté jsme vyrazili
na „Sadařovu stezku“, plnili úkoly a na závěr si děti zdolávaly několikrát
lanové centrum. Z tohoto výletu jsme se s dětmi vraceli do Velkých Heraltic
pěšky. Děti cestu zvládly perfektně!
V závěru týdne jsme byli pozváni starostou vesnice Úvalno na obhlídku
zrcadlového labyrintu, Rychty a rozhledny.
Příměstský tábor byl ukončen pochoďákem z Velkých Heraltic do obce Tábor,
kde si děti opekly špekáčky, nechaly si pomalovat obličeje a obdržely
upomínkové tričko s logem obce Velké Heraltice.
Tento příměstský tábor se uskutečnil hlavně díky Obci Velké Heraltice,
bez jejíž materiální a finanční podpory by se nepodařilo tuto aktivitu
zorganizovat. Současně děkujeme Janě Zechové, Ing. Kristýně Fickové, Janě
Šrekové a studentkám Veronice a Kristině Štěpánovým za pomoc
při organizaci tábora, pracovníkům OÚ Velké Heraltice za zajištění zázemí.
Také děkujeme všem místním složkám za ochotu podílet se na aktivitách
pro děti a TJ Sokol Velké Heraltice za zapůjčení fotbalového hřiště.
Všichni doufáme, že se příměstské tábory stanou oblíbenou tradicí naší obce.
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Výběr z některých uskutečněných investičních a neinvestičních akcí v období
2018-2022
Velké Heraltice
Demolice staré úpravny vody pod Zámkem a výstavba nové úpravny vč.
technologie
Výstavba nového vodojemu, čerpací stanice, přivaděč
Obecní úřad 1. etapa – vybudování nové knihovny, infocentrum, vybavení,
bezbariérový vstup
Obecní úřad 2. etapa – rekonstrukce archivu a obřadní síně
Obecní úřad – zateplení objektu, fasáda
Pošta a Zdravotní středisko – zateplení objektu, fasáda
Odstranění a výstavba opěrné zdi pod Poštou a Mateřskou školou
Základní škola – rekonstrukce cvičné kuchyně, vybavení spotřebiči, nábytkem
Výměna starého veřejného osvětlení za úsporné LED
Odstranění a výstavba nové opěrné zdi ul. Na Malé Straně
Vybudování odpočinkových míst (lavičky, koše, infoskříňky) vč. místních částí
Obecní byty - výměna plynových kotlů a výměna topení
Splašková kanalizace a ČOV
Prodloužení vodovodního řadu na ul. Opavská
Mateřská škola – zateplení objektu, fasáda, snížení energetické náročnosti
Mateřská škola – dopravní hřiště, dětské prvky, terénní úpravy
Oprava chodníku ul. Opavská
Zhotovení projektu splašková kanalizace ul. Družstevní a ul. Zámecká
Nový asfaltový povrch v ul. Jasanová, Růžová, Zahradní, Květinová, Příčná,
Nad Poštou
Sádek, Sádek-Dvůr
Stará knihovna – výměna krytiny a oprava střechy
Zhotovení nových chodníků
Výměna starých drátových rozhlasů za nové bezdrátové
Výstavba sportovního areálu
Oprava vstupních schodů k objektu areálu
Výměna starého veřejného osvětlení za úsporné LED
Malé Heraltice
Obnova kamenné zdi v parčíku za Kulturním domem
Zhotovení projektu na lesní cestu a cyklostezku do Velkých Heraltic
Zhotovení projektu chodníku podél silnice I/11 před bytovkami
Doplnění laviček na hřbitov
Převod pozemků od ÚZSVM na obec
Výměna rozvaděče na veřejné osvětlení
Nové vytápění Kulturního domu
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Košetice
Instalace laviček k rybníku
Výměna rozvaděče na veřejné osvětlení
Tábor
Zhotovení nových chodníků, po etapách
Zhotovení odvodnění Kulturního domu
Zhotovení parkovacích míst ke Kulturnímu domu
Kulturní dům – zhotovení nové kuchyňské linky s barovým pultem, vč. myčky,
ledničky
Kulturní dům – výměna podlahové krytiny v části objektu
Kulturní dům – instalace nového vytápění včetně topných těles
Kaple – nátěr oken a dveří
Odstranění staré žumpy a usazení nové plastové ke Kulturnímu domu
Přehled získaných dotací v období 2018-2022
Dotace
Program
v roce

Název dotace

Podíl dotace,
kterou obec
obdržela
20 201 Kč

JSDH - Finanční podpora
MŠ Fasáda - Snížení energetické
OPŽP
náročnosti objektu mateřské školy Velké
Heraltice
1 389 605 Kč
2018
Skupinový vodovod Velké Heraltice –
OPŽP
čerpací stanice, vodovodní řád, úpravna
vody
3 000 000 Kč
MŠ Fasáda - Snížení energetické
MSK
náročnosti objektu mateřské školy Velké 1 000 000 Kč
Heraltice
MSK
JSDH - Finanční podpora
29 708 Kč
SFŽP
Skupinový vodovod Velké Heraltice
3 000 000 Kč
2019 MSK
Skupinový vodovod Velké Heraltice
4 111 026 Kč
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
MSK
400 000 Kč
Velké Heraltice
Splašková kanalizace a ČOV Velké
2020 SFŽP
61 917 971 Kč
Heraltice
Dětské hřiště u Mateřské školy Velké
2021 MMR
1 895 200 Kč
Heraltice
Splašková kanalizace a ČOV Velké
2022 MSK
5 000 000 Kč
Heraltice
Celkem za období 2018 – 2022 získáno na dotacích
81 763 711 Kč
MSK
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ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Heraltická smeč 2022
Tradičně první srpnovou sobotu uspořádal volejbalový
oddíl heraltických sokolíků 13. ročník Heraltické smeče,
volejbalového turnaje smíšených družstev určeného
pro všechny volejbalové nadšence. Počasí nám tentokrát
nepřálo a stejně jako v roce 2020 jsme se museli
před deštěm a chladem uchýlit do tělocvičny. V letošním
ročníku jsme přivítali 8 týmů. Z Heraltic se zúčastnily 3 týmy: BIZONI,
SÁDEK a HRUŠKY. Dalšími týmy byli tradiční účastníci našich turnajů
HOLASKY, SEVEROZÁPADNÍ ELITNÍ TÝM (Hlavnice) a tři týmy z Opavy
MILOADJIMAFI, VYVOLENÍ, a noví účastníci turnaje KRYPL TEAM.
Turnaj i přes rychlé přestěhování do tělocvičny proběhl v pořádku, a to díky
členům volejbalového oddílu Sokola, a také díky mnoha spřízněným duším.
V tomto směru patří poděkování především vedení ZŠ Velké Heraltice, které
opět poskytlo v prostorách ZŠ zázemí pro hráče i organizátory. Za zapůjčení
laviček a za spolupráci při organizaci turnaje děkujeme Obecnímu úřadu.
K dispozici měli hráči i fanoušci jako vždy připraveny dvě občerstvovací
stanice, o tu tekutou se starala Janka Fojtíková. Gurmánský sektor měl
pod palcem Dan Hudeček, který se staral o vepřové a kuřecí steaky. Oběma
děkujeme. Děkujeme také společnosti BIDVEST Opava s.r.o., která nám
pro všechny přítomné poskytla osvěžení v podobě nanuků MROŽ.
Turnaj byl rozdělen do dvou základních skupin:
- skupina A hráli mezi sebou týmy: HOLASKY, MILOADJIMAFI,
SÁDEK a KRYPL TEAM,
- skupina B ve složení týmů: SZ ELITNÍ TÝM, HRUŠKY, VYVOLENÍ a
BIZONI.
Základní skupiny se hrály systémem každý s každým na 2 sety do 20-ti bodů.
Vítěz bral 3 body, pokud skončilo skóre 20:16 a méně, nebo 2 body pokud
skončilo skóre 20:17 a více, potom bral poražený 1 bod.
Po odehrání základních skupin se odehrály zápasy o konečné umístění, když
spolu hrály týmy podle umístění v základní skupině, týmy na 4. místě hráli
o 7. místo, týmy na 3. místě hráli o 5. místo atd.
O konečné 7. – 8. místo se utkali dva domácí týmy, SÁDEK a HRUŠKY,
utkání, které po dvou setech skončilo vyrovnaně (20:12 a 16:20) muselo jít
do rozhodujícího třetího setu, kde byli šťastnější Sádečtí, kteří vyhráli 15:08.
O 5. – 6. místo se utkali Opavští KRYPL TEAM s Hlavnickým SZ ELITNÍM
TÝMEM, tento souboj vyhráli zkušenější hráči KRYPL TEAMu, a to 20:10 a
20:15.
Utkání o „bednu“ se hrála už tradičně do 25-ti bodů s rozdílem o dva vítězné
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body. O 3. místo bojovali mezi sebou dva Opavské
týmy MILOADJIMAFI s obhájci minulých
ročníků VYVOLENÝMI, utkání přineslo nádherné
volejbalové výměny, plné smečů a bloků, které
skončilo
vítězstvím
25:22
a
25:14
pro MILOADJIMAFI.
Finále turnaje patřilo HOLASKÁM a domácím
BIZONŮM. V obou setech se hrál velmi
vyrovnaný volejbal, oba týmy bojovali o každý
bod, nakonec skončily první dva sety vyrovnaně,
tedy 25:22 a 23:25 a muselo se jít do tzv.
tiebreaku, kde už jasně dominoval tým z Holasovic
a vyhrál 15:05.
Individuální ceny: Nejlepší hráčka turnaje byla
udělena direktoriátem turnaje Natálii z týmu
VYVOLENÍ a nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Jirka Ryšánek z HOLASEK.
Celá volejbalová sobota pak byla zakončena
vyhlášením výsledků a předáním cen všem
zúčastněným týmům a tradičním posezením všech
hráčů a jejich příznivců do večerních hodin.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli: organizátorům, Základní škole, Obecnímu
úřadu, hráčům, fanouškům a v neposlední řadě také
Jiřímu Haasovi za objektivní a přísné řízení všech
utkání.
Věříme, že příští rok si na víceúčelovém hřišti, když počasí dovolí,
zasmečujeme při 14. ročníku.
Za Volejbalový oddíl TJ Sokol Velké Heraltice, z.s. - Jarda Luks

Maloheraltický karmáš 2022
V Malých Heralticích se 20. srpna konal jubilejní desátý ročník
Maloheraltického karmáše. Akci pořádal myslivecký spolek Herlička
ve spolupráci se spolkem Žijeme v Malých. Po dvou letech různých restrikcí
omezujících společenský život v obcích se podařilo zcela naplnit kapacitu
kulturního domu a přilehlého parku. Počasí nám naštěstí přálo a během dne
převážně svítilo sluníčko. Odpolední program byl věnován hlavně dětem,
pro které byly nachystány nejrůznější soutěže. Tradičně nechyběl řetízkový
kolotoč a přibylo kolo štěstí, které v podvečer mohli otestovat i dospělí. Během
celého dne se o návštěvníky starali myslivci z mysliveckého spolku Herlička.
Závěr dne patřil taneční zábavě v doprovodu DJ, který svou činnost ukončil
s příchodem půlnoci.
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Velký dík patří všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli, myslivcům
za výbornou kuchyni a přípravu celého dne, obci Velké Heraltice za finanční
podporu, Katce Nálepové za přípravu programu pro děti a hlavně všem, kteří
tuto společenskou událost navštívili. Věříme, že do dalších let zůstane tato
tradice zachována a v příštím roce se opět v hojném počtu sejdeme.
Společenský život tímto ale v Malých Heralticích letos ještě nekončí. Spolek
Žijeme v Malých plánuje v podzimním čase uspořádat ještě 2 akce, a to
drakiádu a stezku v Hůrkách (obdoba Velikonočního zajíčka). Sledujte proto
facebookové stránky spolku, kde se určitě objeví pozvánky na obě události.
Za spolek Žijeme v Malých, i za MS Herlička: Ing. Radomír Martínek

Volejbalový turnaj mikroregionu Opavsko severozápad
Letošní volejbalový turnaj „Mikroregion“ se
uskutečnil poslední srpnovou sobotu na
nově vybudovaném víceúčelovém hřišti
v Bratříkovicích. Bratříkovice měly výborně
zorganizovaný
chod
celého
turnaje.
Od vynikajícího občerstvení, které si místní
hospodyňky samy připravily, přes pitný
režim.
Heraltický tým jel na tento turnaj v tomto
složení: Jana Fojtíková, Jana Šreková,
Martin Šmajstrla, Jarda Luks, Tomáš Bjalek,
Jiří Piatkevič a náš nehrající kapitán Petr
Kukol.
Turnaj byl rozdělen do dvou základních
skupin:
- 1. skupina - HLAVNICE, HERALTICE, NEPLACHOVICE, STĚBOŘICE
- 2.
skupina
HOLASOVICE,
BRATŘÍKOVICE,
ÚVALNO,
BRUMOVICE-SOSNOVÁ
V základní skupině se náš tým umístil na 3. místě a čekal ho vyrovnaný boj
s místními Bratříkovicemi. Tento velmi vyrovnaný boj Heraltický tým prohrál
ve 3. setu.
O velké finále se utkaly Holasovice a Hlavnice, po urputném boji nakonec
vyhrály Holasovice a získaly 1. místo.
Tímto bych chtěla poděkovat organizátorům akce paní Ing. Juditě Žáčkové,
starostovi Bratříkovic Michalovi Volkmerovi, všem občanům Bratříkovic, kteří
se o nás všechny pěkně starali.
A v neposlední řadě všem členům a fanouškům našeho týmu.
VOLEJBALU ZDAR!!
Za TJ SOKOL Velké Heraltice Jana Šreková
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Rozpisy mistrovských zápasů TJ Sokol Velké Heraltice
podzim 2022
So
So
So
So
So
So
So
Ne
So
So

Kdy
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
23.10.
29.10.
5.11.

16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00

Muži
TJ Slezan Jindřichov-TJ Sokol V.H.
TJ Krásné Loučky-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FK Krnov "B"
FK Velké Hoštice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Zlatníky
TJ Družba Hlavnice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Slavkov
FC SO Bruntál "B"-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FK Slavia Malé Hoštice
FK Slavia Opava-TJ Sokol V.H.

So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne

Čt
So
St
So
Po
So
Ne
So
St

Kdy
1.9.
10.9.
14.9.
17.9.
26.9.
1.10.
9.10.
15.10.
26.10.

17:00
13:00
16:30
13:00
16:30
12:30
10:00
12:30
15:00

Kdy
3.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
22.10.
30.10.
6.11.

10:00
10:30
15:00
13:15
15:00
10:30
15:00
10:00
14:30
11:00

Dorost
FK Bospor Bohumín-TJ Sokol V.H.
TJ Řepiště-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FC Heřmanice Slezská
FC MSA Dolní Benešov-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Kovohutě Břidličná
FK Slavia Orlová-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-1. FC Poruba
FC Ostrava Jih-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FK Slavia Malé Hoštice
TJ Raduň-TJ Sokol V.H.

Starší žáci
TJ Sokol V.H.-FK Jakartovice
TJ Spartak Budišov n. B.-TJ Sokol V.H.
TJ Hradec n. M.-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-SK Štáblovice
TJ Sokol Chvalíkovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Litultovice
FK Nova Vávrovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Stěbořice
TJ Vítěz Březová-TJ Sokol V.H.

Út
Ne
So
Ne
So
So
So
St

Kdy/odjezd
6.9.
16:30
11.9. 13:30
17.9. 10:00
25.9. 13:30
1.10. 10:00
8.10. 10:00
15.10. 10:00
26.10. 15:00

Starší přípravka
TJ Sokol Holasovice-TJ Sokol V.H.
SK Štáblovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FK Nova Vávrovice
TJ Sokol Litultovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Stěbořice
TJ Spartak Budišov n. B.-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FK Úvalno
TJ Vítkov-TJ Sokol V.H.

Pozn: možné změny vyhrazeny dle aktuální situace (Covid, počasí, dohoda klubů atd.)
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