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Vážení spoluobčané,
je za námi téměř polovina roku, začíná léto, prázdniny klepou na dveře a
bezesporu každý z nás se jistě těší na dny plné sluníčka, dovolenou a relaxaci.
Ještě než se oddáte všem letním radovánkám, přinášíme Vám tradičně informace
z dění v našich obcích.
Přejeme Vám, abyste nadcházející léto prožili podle Vašich představ a hlavně
ve zdraví. A my se budeme těšit nashledanou s Vámi opět v září.
Jana Zechová, starostka

OBECNÍ DĚTSKÝ DEN
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Otázky pro starostku
Paní starostko, červen bývá poklidným měsícem, posledním před letními
prázdninami. Je tomu skutečně tak, nebo se Váš pohled na červen liší od
ostatních let?
Musím říct, že můj pohled je zásadně odlišný. V letošním roce je červen jeden
z nejhektičtějších měsíců v roce. Díky přijatelnému počasí probíhá množství
nejrůznějších venkovních akcí, školních i dětských oslav, loučení se s dětmi
v mateřských školkách, kteří v září nastupují poprvé do školy, hasičské soutěže,
ukončení fotbalové sezóny aj.
V červnu se zpravidla rovněž koná poslední jednání Zastupitelstva obce před
letní přestávkou, a proto bylo na programu několik závažných bodů, o kterých
museli zastupitelé rozhodnout.
Můžete nám říct něco bližšího o těchto bodech?
Ano mohu a ráda tak učiním. Díky dobrému hospodaření obce nejen v minulých
letech bude obec v letošním roce více investovat do stavebních akcí. Měly by se
uskutečnit zejména takové činnosti, které budou reálně vidět a budou moci –
přes veškerou byrokracii s nimi souvisejícími – být ukončeny ještě v tomto roce.
O investičních akcích vás průběžně v obecních zpravodajích informujeme, nyní
mohu zmínit, že se jedná o opravu a údržbu chodníků a vjezdů v místních částech
obce, rekonstrukce opěrné zdi pod Poštou a Zdravotním střediskem, výstavba
víceúčelového hřiště v Košeticích, rekonstrukce knihovny a výstavba infocentra
na OÚ, projekt na sportovní areál v Sádku, napojení vrtů pod Zámkem ve Vel.
Heralticích, demolice a nová výstavba úpravny vody a další.
Než přijedeme do obce Velké Heraltice, je už vidět lešení na kostele, můžete
nás informovat o rekonstrukci kostela?
Máte pravdu, že na největší
dominantě obce se už začalo
pracovat. Je to nádherná stavba,
která je vidět již několik kilometrů
na dálku a konečně si zasloužila
opravu. Z věže byly sejmuty kříž a
tzv. makovice, na které jsou
pravděpodobně vidět pozůstatky 2.
svět. války, protože makovice je
prostřílena náboji. Byly odvezeny
do dílny, kde se v současné době opravují. Dále se odstraňuje stará fasáda, věž
se pokrývá novými měděnými plechy, které už nyní září do daleka. V makovici
se také našly 3 tubusy, které byly otevřeny a jejich obsah byl velmi zajímavý.
Našly se zde dokumenty, listiny a mince z předchozích oprav.
Práce jsou v plném proudu a jak se říká „práce je zde jak na kostele“. Finance
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zajišťuje místní farnost ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským.
Přestože kostel není vlastnictvím obce, jsme rádi, že i tato stavba po celkové
opravě obohatí svým skvostem Velké Heraltice.
V těchto dnech města a obce vyhlašují zákaz používání pitné vody na zalévání
zahrad, mytí aut, napouštění bazénů aj. Jak je to u nás v obci?
Naše obec také vyhlásila zákaz používání obecní pitné vody, protože se situace
čím dál víc zhoršuje a bohužel ani někteří občané nerespektují tento zákaz.
Problém s vodou může být kritický, protože kdo sleduje předpověď
meteorologů, teprve nás čekají krušné chvíle přes léto, a to ještě nevíme, jaký
bude podzim. Obec v letošním roce chce napojit dva vrty 100 m pod Zámkem,
postavit novou úpravnu, ale bohužel nejsou finance na nový vyprojektovaný
vodojem pod lesem u Malých Heraltic o kapacitě 180 m3, což je 2x tolik, než
současný vodojem. Starý vodojem je zásobován ze dvou zdrojů, a to z obce
Brumovice a ze stávajících zdrojů ve Vel. Heralticích, ale tím, že je starý
vodojem kapacitně malý, nestačí se voda při větších nárazových odběrech, např.
jako v těchto dnech, dopouštět. Budu usilovat o to, aby se nový vodojem postavil
v následujícím roce, chceme požádat dotace z EU, doufáme, že nějaké finance
získáme.
Hlavně chceme apelovat na naše občany, aby opravdu dodržovali vyhlášený
zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí cest, mytí aut, aby co nejvíce
šetřili pitnou vodou a neplýtvali jí, protože tím ohrožují i ostatní občany, kteří
pak nebudou mít vodu pro domácnost.
Počítá se také s výstavbou splaškové kanalizace?
Samozřejmě, na tu nelze zapomenout. Projekt na splaškovou kanalizaci je
zpracován včetně čističky odpadních vod, která by měla být umístěna pod
Zámkem. Pro období 2014-2018 však většina zastupitelů rozhodla, že prioritou
je zajistit občanům kvalitní pitnou vodu z nových vrtů, vybudovat nový větší
podzemní vodovod a postavit novou úpravnu včetně moderní technologie. Bez
vody nemůže fungovat základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko, pošta
a další důležité instituce. Proto by se měla kanalizace začít budovat až po
dokončení rekonstrukce vodovodu.
Říká se, že obec vzkvétá, pokud má starostu, který má vizi a je pro ni zapálený.
Starostování se nedá dělat polovičatě. Je to tak?
Starosta nemusí být „profík“, ale musí být dobrý manažer a vizionář. Za svojí
vizí musí jít, ale k jejímu prosazení potřebuje mít tým, neboť sám to těžko
dokáže. Týmová práce je základem úspěchu, tým se musí pravidelně a často
scházet a radit se, starosta musí vědět, že se o členy svého týmu může opřít. Nic
se nesmí tajit, a pak se jeho vize dá prosadit. Je ale nutné mít čisté svědomí, pak
jde všechno snáz. Starosta není pánem svého času, většinou pracuje 24 hodin
sedm dní v týdnu, starosta je obvykle takovým hromosvodem.
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Jak budete trávit letošní dovolenou?
S manželem, rodinou a s přáteli a v České republice.
Přeji všem, aby si letošní dovolenou a prázdniny užili ve zdraví bez úrazů,
odpočinuli si a nabrali další síly, které budou potřebovat opět po prázdninách.
Jana Zechová, starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz plastu bude probíhat i během svátků 5. 7. 2017 a svoz komunálního
odpadu 6. 7. 2017.
Obecní úřad upozorňuje
Upozorňujeme občany, kteří navštěvují hřbitov, že z důvodu rekonstrukce
kostela ve Velkých Heralticích je hlavní brána uzavřena a je nutné použít zadní
bránu hřbitova. Zároveň je zakázáno vstupovat z bezpečnostních důvodů na
staveniště nebo lešení.
Děkujeme za pochopení.
info Obecní úřad

Nedostatek vody a omezení užívání
Dlouhodobé sucho nám všem přidělává vrásky. Denní spotřeba pitné vody
stoupla několikanásobně. Je to způsobeno i tím, že někteří občané mají vyschlé
studny a v těchto dnech používají obecní vodu. Denní spotřeba je mnohokrát
vyšší než v jiném období. Důsledek toho je, že ve vodojemu poklesne hladina a
voda se nestačí vyrábět. I když úpravna vody jede naplno, nestačí to. Čerpadla,
která zásobují tlakové pásmo přisávají vzduch a dávají málo vody.
Je potřeba si uvědomit, že když se zavzdušní čerpadla, tak se zavzdušní i
vodovodní řády. Ty se musí následně odvzdušnit, což je několik desítek m3 vody,
která se jen tak vypustí zbytečně. Dále se kolísáním tlaku v potrubí uvolní
sedliny, které se v celém potrubí usazují na stěnách a důsledkem toho je
zabarvená voda, která se musí odkalit. Opět se musí z potrubí odpouštět voda,
aby byla v celém systému čistá, což jsou další m3 navíc.
Pár nezodpovědných lidí, kteří si naplnili bazény, nebo pokropili zahrádky, či
umyli auto, nám způsobují vrásky na čele.
info Obecní úřad

Dotace z Moravskoslezského kraje
V rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2017“, byla obci Velké
Heraltice schválena dotace na akci: Stavební úpravy budovy obecního úřadu
Velké Heraltice.
Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) podle smlouvy poskytne příjemci
investiční dotaci v maximální výši 38,96 % celkových skutečně vynaložených
5

uznatelných nákladů na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy obecního
úřadu Velké Heraltice“, maximálně však ve výši 300.000,- Kč.
info Obecní úřad

Změny ordinační doby během letních prázdnin
Ordinace stomatologické lékařky – MUDr. Krausová
Dovolená 24. 7. – 4. 8. 2017
Gynekologická ambulance – MUDr. Szwarc
Během července a srpna bude MUDr. Szwarc ordinovat dle stávajících
ordinačních hodin jen v sudé týdny.
Praktický lékař pro dospělé - MUDr. Skalička
Vážení pacienti,
během naší dovolené, od 3. do 19. července 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
V ostatních dnech během letních prázdnin bude ordinace v provozu jako
obvykle, mimo časy pro objednané pacienty. Případné objednání na
konkrétní čas je možné domluvit.
Přejeme všem našim pacientům pěkné příjemné prožití léta.
Občanům se návrh na optimalizaci třídění odpadů líbí
„Na jiných obcích to funguje, kdy se to zavede u nás“, ptají se občané.
Co se tím myslí? Města a obce vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2018 bude poplatek
za ukládání odpadu na řízené skládky 3násobně zvýšen, přecházejí již nyní na
nový systém svozu komunálního odpadu a optimalizují i třídění odpadů.
Občanům, kteří tu žijí, a kteří poctivě třídí komunální odpad, zvlášť separují
papír, plast, sklo a trávu dávají do kompostérů, které jim obec zapůjčila nebo na
kompostárny, kde mohou odvážet přebytečnou trávu či větve, se navržený
systém líbí. Vědí totiž, že když se bude platit za každý výsyp popelnice a nebude
paušální roční splátka 444,- Kč, ušetří. Nemusí přistavovat při každém svozu
popelnici, jen pokud ji naplní, a tím oproti paušální částce zaplatí méně. Tento
systém je spravedlivější pro ty, kteří poctivě separují všechny komodity, které
lze recyklovat. Současně naše obec zaplatí za skládkovné méně a ušetřené peníze
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tak může použít na užitečné věci v obci. Obavy z tvoření černých skládek obec
nemá. Tím, že jsou očipované popelnice u každého domu, svozová firma má
statistický přehled o každé vyvezené jednotlivé popelnici a jejím majiteli. Dnes
už je daleko snadnější zjistit informace o svozu komunálního odpadu. A zároveň
za vyvážení odpadů a sutě nepoctivými občany mimo řízenou skládku jsou dost
vysoké pokuty, což si každý občan rozmyslí. Obec také instalovala na těchto
místech kamery nebo fotopasti.
Po pěti měsících od zavedení čipů na popelnicích jsou již k dispozici první
výstupy z čipů a vyhodnocuje se evidence počtu výsypů. S těmito dílčími
výsledky byli seznámeni v červnu zastupitelé obce. A v září je plánovaná také
informační schůzka s občany, aby jim mohl být podrobně vysvětlen nový
systém, případně měli prostor pro dotazy. O přesném termínu této schůzky
budeme informovat prostřednictvím místního rozhlasu na úřední desce a ve
vývěsních skřínkách.
Důkazem toho, že v naší obci není většina obyvatel lhostejná k ochraně
životního prostředí je i výsledek v soutěži v rámci Moravskoslezského kraje
v roce 2016 v množství vytříděného odpadu. Naše obec se umístila na 63. místě
z celkového počtu 235 obcí! Hluboko za námi zůstaly i některé okolní obce.
Nabádáme ale i nadále k separování všech komodit, které je možno recyklovat.
Odpadový systém naší obce nabízí spoustu možností, jak odpad třídit, o čemž
pravidelně píšeme v našem zpravodaji.
I přesto však důrazně upozorňujeme některé spoluobčany, že kontejnery
v obcích jsou určený výhradně na tříděný odpad – sklo, papír a plasty a je
zakázáno do nich vhazovat komunální odpad!
Je však nutné také naše občany pochválit, protože od provedení čipování
popelnic se postupně snižuje objem vyvezeného odpadu. A to je odměna pro
nás všechny.
info Obecní úřad

Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017 je v provozu
„Komunitní kompostárna“ ve Velkých Heralticích. Občané zde mohou vozit
větve (do průměru 7 cm), trávu, zbytky rostlin a jiný biologický odpad.
Pracovníci obecního úřadu budou větve štěpkovat a přidávat do kompostu, který
si pak budou moc občané v jarních měsících odvážet domů.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 12:00
info Obecní úřad

KUCHYŇSKÝ BIOODPAD DO SMĚSNÉHO ODPADU NEPATŘÍ
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ano, stačí popelnici dát do stínu, nechat
pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad.
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Nejefektivnějším způsobem nakládání
s biologicky
rozložitelných
odpadem
především odpadem z kuchyně (včetně
plesnivého pečiva) je kompostování.
Přirozených
rozkladem
bioodpadu
v kompostérech vznikají vhodné podmínky
pro řadu organismů, které právě tento odpad
zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží
správné postupy pro kompostování, bioodpad přímo mizí před očima a
především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku
uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná
věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní
podmínky:
1. Udržování správného poměru dusíku a uhlíku
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad je bohatý
na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík (např. suché listí).
Pozor ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré kombinovat například
s trávou, jinak se v jedné hromadě listy na sebe nalepí a vytvoří nepropustný
„krunýř“, po kterém steče veškerá voda, jádro kompostu vyschne a proces
rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na
kompost spolu s trávou. Smíchat trávu s listím můžeme také jednoduše
poházením listí na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme
použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).
2. Správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože jakmile je
v kompostu více vody, než má být (tzn. po zmáčknutí kompostu v dlani z něj
vytéká voda (viz. první obrázek zleva), začne kompost hnít a tím pádem
zapáchat. Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu
(např. piliny, suché listí, nebo nerecyklovatelný papír – papírové utěrky,
proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru málo vody (tzn. po zmáčknutí
v dlani se sype (viz. prostřední obrázek), organismům se přestává dařit,
v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté stačí
kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná
voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz. obrázek vpravo).
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3. Přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za čas
kompost „překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale také budou mít
organismy k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu
je u nepřekopaného kompostu. Tady platí známe pravidlo: Je Váš kompost cítit?
Překopejte ho! A opravdu to funguje.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na volné ploše, na starém
hnojišti nebo v nádobě přímo určené ke kompostování (v kompostéru). Třetí
varianta je v dnešní době nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje
návštěvám škůdců a také částečně chrání kompost před promáčením a
vysušením.
Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte o efektivní
třídění odpadu, máte možnost na YouTube zdarma zhlédnout pořad MOJE
ODPADKY nebo navštívit webové stránky mojeodpadky.cz
info Obecní úřad

V Košeticích ve Slezsku se bude točit film
V prostorách místního obecního kostela se bude o prázdninách natáčet polský
film, drama, s názvem „Tri“. Většina filmu se odehrává i natáčí v Polsku, pouze
některé scény se budou točit v České republice.
„Oslovil mě český manažer Honza Šantroch s tím, že hledá v pohraničí menší
neopravený kostel pro natáčení polského filmu. Napadlo mě, že pro tyto účely
by byl vhodný kostel v Košeticích. Proběhlo několik schůzek v interiéru kostela i
před ním, bylo nutné zajistit současné fotografie a nakonec si místo pro natáčení
přijel prohlédnout i polský režisér Wojciech Smarzowský se známým českým
producentem a režisérem Miloslavem Šmídmajerem (film Jak se krotí krokodýli,
Jak básníci čekají na zázrak, Jak básníci neztrácejí naději, Probudím se včera,
Miluji Tě modře, Vejška a další),“ říká Jana Zechová, starostka obce.
Natáčení také proběhne i na dalších místech v Košeticích, a to zejména v jednom
z rodinných domů, který bude ve filmu jako fara.
info Obecní úřad

Provozní doba knihoven o prázdninách
Během prázdnin bude provoz knihoven omezen. Knihovna ve Velkých
Heralticích a v Malých Heralticích bude otevřena vždy v sudé týdny. Knihovna
v Sádku bude, kvůli nízké návštěvnosti, otevřena pouze jednou v měsíci, a to
vždy první sudý týden v měsíci.
Knihovna
Den
Půjčovní doba
Otevřeno
Malé Heraltice
Úterý
17:00 – 18:00 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9.
Velké Heraltice Středa 16:00 – 17:00 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9
Sádek
Středa 17:15 – 18:00 12.7., 9.8., 6.9.
info Obecní knihovna
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Soutěž „O nejoriginálnější fotografii“
Obec Velké Heraltice vyhlašuje sedmý ročník soutěže „O nejoriginálnější
fotografii“.
Úkol: Nafoťte co nejoriginálnější fotografie ze života našich občanů, z krás
naších obcí nebo ze společenských akcí pořádaných obcí.
Soutěž má dvě věkové kategorie
1) děti do 15 let včetně
2) 16 let a více (věková hranice není omezena)
Každý soutěžící smí odevzdat pouze jednu fotografii. Fotografii odevzdejte na
Obecním úřadě nebo zašlete na email lenka.stribna@seznam.cz, a to do
30. 9. 2017. Hodnotné ceny budou předány vítězům na Obecním úřadě.
Vítězné práce budou vystaveny na webu obce www.velkeheraltice.cz,
www.obecvelkeheraltice.rajce.net a na úřední desce před restaurací „U tří
kaštanů“.
info Obecní úřad

Bezpečně doma, venku i u vody - prázdniny plné pohody
Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volené dny pro děti, které
je mohou trávit také bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout
si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, které mohou přispět
k pohodovému a ničím nerušenému prožití tohoto období. Rozdělit je můžeme
do několika následujících kapitol.
Bez rodičů doma
V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů
zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom,
jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními čísly na
policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také by neměly
nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly děti využívat bytové
kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za
dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy sdělovat
nikomu na sociálních sítích. Své kamarády si zvát domu pouze se svolením
rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům,
která je mohou potkat.
Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)
Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně případně je odkládat
například u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit někdo jiný.
Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout
povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou
bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci
sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozřejmosti by mělo být již
také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně
komunikace s cizími lidmi případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých
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osob. Pro všechny děti, ale především pro ty starší platí, že by neměly
experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by
měly být ze strany dětí vždy informovány o tom, co mají v plánu, kde a s kým
se budou venku nacházet. Plány by měli děti měnit jen s jejich svolením.
Pobyt u vody
Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o
náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly, a to ani
v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či kamarádů. Velký
důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme
dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy měli bychom si být jistí, že
jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly
by mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody,
vyhledávání silných proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na
delších tratích. Opět se doporučuje návštěva vodních ploch ve větších
skupinkách dětí.
Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového
období je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je
vždy přínosem. Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany
rodičů něco dovoleno a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti
a dovednosti dětí. Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový
harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte.
por. Bc. Richard Palát, komisař

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
Navštívil nás Adolf Dudek
Začátkem měsíce června nás opět přijel navštívil ilustrátor Adolf Dudek. Jako
první navštívil mateřskou školku v Sádku, kde dětem představil své nové
vystoupení „Cestovatelské kreslení“.
Děti nastoupily na palubu letecké společnosti Dudek-air a spolu s pilotem
obletěly celý svět. Děti i paní učitelky nezůstaly sedět a zapojily se do programu,
aby se seznámily s životem a zvyky jednotlivých světadílů.
Poté pokračoval ilustrátor do mateřské školky ve Velkých Heralticích, kde
předvedl stejné vystoupení. Dětem se představení velice líbilo a nechtěly, aby
skončilo.
Jako poslední navštívil ilustrátor Dudek Základní školu ve Velkých Heralticích.
Žákům 4. a 5. třídy představil vystoupení „Nehulíme kreslíme“. Žáci se
dozvěděli, co se skrývá za pojmem ilustrátor a jaká je jeho náplň práce. Poté se
podrobili akčnímu rychlokurzu kreslení, kdy se za pomocí čtyř základních
geometrických tvarů učili kreslit a sami si zkusili nakreslit krajinu, město a
lidské tělo.
Děkujeme panu Dudkovi za návštěvu a těšíme se na další skvělé vystoupení.
Kristýna Smolková, knihovnice
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20. výročí Harryho Pottera
26. června uplynulo 20 let od vydání první knihy o Harrym Potterovi. Příběh o
čarodějnickém učni je dodnes fenoménem a tak žáci 2. – 6. třídy základní školy
navštívili obecní knihovnu ve Velkých Heralticích, aby oslavili toto výročí.
Na nástupišti 9 a ¾ nastoupili žáci do bradavického expresu a projeli fantasy
světem paní Rowlingové. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací, které i
pozorní čtenáři snadno přehlédli a ve filmovém zpracování určitě neviděli.
Závěrem besedy byli žáci rozděleni do čtyř kolejí a skládali zkoušku z „Náležité
kouzelnické úrovně“. Vítězná kolej dostala za odměnu sladkost a mohla se
vyfotit s nejmocnější hůlkou světa, jednou ze tří relikvií smrti – bezovou hůlkou
Albuse Brumbála.
Fotogalerie
naleznete
na
internetových
stránkách
knihovny
http://vh.knihovnaholasovice.info/ nebo www.obecvelkeheraltice.rajce.net.
Kristýna Smolková, knihovnice
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Zprávičky z naší školičky - MŠ Sádek
Dobrý den všem,
opět nahlédneme do naší školičky a vtáhneme vás do akcí, které se uskutečnily.
Květen:
V květnu jsme oslavili s maminkami „DEN MATEK“, pojali jsme tento den ve
sportovním stylu. Děti maminkám na školní zahradě zazpívaly, zarecitovaly,
předvedly, jak dokážou sladit pohyb s padákem. Maminky si vyhledaly svůj
portrét, který nakreslily jejich děti
(některé portréty maminek bylo obzvlášť
těžké poznat, ale maminky si věděly rady,
vzaly si na pomoc své děti a našly se ☺).
A
následovala
„šipkovaná“,
děti
s maminkami vyrazily po trase značené
šipkami, plnily úkoly psané v dopisech a
v cíli si společně hledaly poklad (pro
maminky výrobky dětí, pro děti
bonbónky). Tuto akci jsme uzavřeli
společným posezením na školní zahradě u kávy, čaje a buchet. Tímto bych ráda
poděkovala všem, kteří se akce zúčastnili a připravili něco dobrého k zakousnutí.
Týden nato jsme vyrazili za našimi kamarády do Heraltické školky, kde na nás
čekal program s živými papoušky. Děti se seznámily s různými druhy papoušků,
dozvěděly se, co papoušci jí, co mají rádi, co je zlobí, jak si hrají, atd.
Pomalu se blížil den, který děti mají nejraději „DEN DĚTÍ“. Nejdříve jsme tento
den jeli oslavit na Zámek do Velkých Heraltic. Tuto akci měli organizátoři jako
vždy velice pěkně připravenou, děti si prošly různá stanoviště (jízda trakařem,
hod na cíl, jízda na čtyřkolce, hledání broučků, rozeznávání zdravého a
nezdravého jídla) a shlédly cvičení psů. Díky ochotnému personálu, který nám
pomohl s malými dětmi, jsme zašli navštívit bílou paní na zámeckou věž a
prohlédnout si Velké Heraltice z ptačí perspektivy. Závěrem děti rozesmál
veselý klaun, který ukázal své umění a dětem vyrobil a daroval zvířátka
z nafukovacích balónků. Děkujeme za možnost účastnit se této akce a ochotu
personálu.
Červen:
A máme tady den „D“ - 1. června „Mezinárodní den dětí“. Tento den jsme se
rozhodli s dětmi oslavit výletem do našeho Okresního města Opava. Zašli jsme
si na zmrzlinu, prošli jsme si centrum Opavy, navštívili jsme „PTAČÍ VRCH“ a
děti si užily hry na dětských hřištích. Spokojeni a plní zážitků jsme se vrátili
autobusem zpět do školky.
5. června nás navštívil pan Alois Dudek, ilustrátor dětských knížek. Veselou
formou nás provedl cestou kolem světa. Dětem se program moc líbil a budeme
se těšit zase na příště. Děkujeme za zprostředkování tohoto programu Obecní
knihovně Velké Heraltice a slečně Kristýně Smolkové.
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7. června jsme zavítali do Opavského muzea. Hned u vchodu nás vítal slon
indický, kterého muzeum získalo v letošním roce od Zoologické zahrady
Ostrava. Shlédnout jsme také mohli dokument o přípravě a instalaci preparátu
slona indického. Prošli jsme si celé muzeum,
děti mohly vidět mnoho zajímavých věcí.
13. června jsme opět po roce navštívili
Arboretum v Novém Dvoře, viděli jsme
nádhernou výstavu motýlů, ZOO koutek
s kozami, liškami, prasátky a v neposlední řadě
krásné prostředí plné zeleně a květin.
17. června děti předvedly vystoupení „Šmoulů“
a „Pejsků“ na Dětském dni v Sádku. Dětem se
vystoupení moc povedlo.
22. června se konala na zahradě Mateřské školy
„Zahradní slavnost“, na které děti zatančily,
zacvičily, zazpívaly, přednesly básničky a hlavně se společně rozloučily s dětmi,
které opustí naši školku a v září nastoupí do Základní školy. Všem
předškoláčkům přejeme příjemný vstup do další etapy jejich života.
23. června jely všechny děti ze školky na dopravní hřiště v Malých Hošticích,
vyzkoušet si pravidla silničního provozu v praxi.
Závěrem bych ráda popřála všem krásné slunné léto a všem dětem krásné a
pohodové prázdniny.
Jana Šreková, učitelka MŠ Sádek

Zprávičky z naší školičky Velké Heraltice
V dubnu se ve Středisku volného času v Opavě naše malé děti zúčastnily
výukového programu s názvem „Tajuplná voda“. Děti se v tomto programu
aktivně zapojily do pokusů se slanou a sladkou vodou – modelování lodiček,
potápění předmětů, prolínání barev, přilnavost a nasákavost různých druhů
materiálů. Nakonec si děti prohlédly různé vodní živočichy.
Děti se také seznamují s integrovaným záchranným systémem, učí se řešit
modelové problémové situace. Proto jsme ve školičce přivítali pana policistu z
místní služebny Policie ČR, který dětem vysvětloval, jak se zachovat při styku
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s neznámou osobou, jak se zachovat, když
se ztratím, jak být správným účastníkem
silničního provozu, kde si bezpečně hrát a
sportovat a jaké je správné vybavení
jízdního kola. Děti také získaly povědomí o
škodlivosti drog, kouření a pití alkoholu.
V návaznosti na toto téma jsme navštívili
místní hasičskou zbrojnici, kde si děti
prohlédly prostředí a vybavení, vyzkoušely
si helmy, vesty, rukavice, komunikovaly
s hasičem – panem J. Fojtíkem, který dětem
odpovídal na jejich dotazy.
Snažíme se vést naše děti k tomu, aby poznávaly historii svého domova a
rozvíjíme v nich citový vztah k naší obci. V rámci oslav osvobození jsme
s dětmi navštívili bunkr z 2. světové války v Sádku a také děti položily kytičku
k památníku padlých vojáků jako poděkování a vzpomínku. Děti toto téma
zpracovaly také výtvarně formou skupinkových koláží.
Protože nám letos nepřálo počasí, tak jsme svátek maminek oslavili ve školičce.
Děti svým maminkám předvedly vše, co se pro jejich potěšení naučily, a potom
si všichni společně nazdobili krásné májky, které až do konce května zdobily
hlavní vchod do MŠ. Kácení máje jsme si udělali sami ve školce, děti si své
ozdůbky odnesly domů.

Se zkušenostmi a poznatky ze života včeliček naše děti seznámil místní chovatel
včel pan Březina, který za námi přišel do MŠ a přinesl si sebou spoustu svých
pomůcek, a dokonce i živé včelky v přenosném úlu.
Velice zajímavé poznatky ze života exotických papoušků se naše děti dozvěděly
z návštěvy chovatelů exotických papoušků v naší MŠ. Tito chovatelé nám
předvedli různé druhy papoušků, seznámili děti s jejich chovem, krmením i
náročnou výchovou.
Svátek všech dětí jsme zahájili oslavou Dne dětí v místním zámku, kde
organizátoři dětem připravili opravdu poutavé a zábavné atrakce. Děti byly
nadšené a každý si přišel na své. Děkujeme všem organizátorům za jejich
náročnou přípravu a krásné dopoledne pro všechny děti. Také jsme si zajeli do
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Opavy poznávat architekturu středu města a nezapomněli jsme ani na dobrou
zmrzlinu, která nás v parném dni opravdu osvěžila. Děti si také náležitě užily
hru šipkovaná s hledáním pokladu.
Protože nemyslíme jen na sebe, opět
jsme byli potěšit babičky v Domově
pro seniory Bílá Opava, tentokrát
s programem Šmoulové. Děti byly
odměněny velikým potleskem a
slovy chvály všech přihlížejících,
dokonce si babičky vyžádaly
opakování vystoupení jako přídavek.
Velice vtipně a legračně všechny děti
pobavil autor dětských ilustrací pan Adolf Dudek. Děti během jeho vystoupení
zábavnou formou procestovaly všechny světadíly. Čas běží jako voda, a tak
přišla chvíle rozloučení s předškoláky. Ve hře „Na školu“ si děti užily zábavu,
zatančily si s rodiči, prošly školní branou a zazvonily si na zvoneček „Hurá, jdu
do školy!“ Nakonec si všichni opékali dobrůtky na školní zahradě a s pocitem
pohody a uspokojení se vraceli domů.
Na posledním výletě v tomto školním roce si děti prohlédly exotické motýly
v Novém dvoře a obdivovaly krásu všech rostlin v Arboretu. A pak již přišly
vytoužené prázdniny pro všechny.
Milena Špalková, vedoucí učitelka MŠ Velké Heraltice

Zprávy ze Základní školy Velké Heraltice
V sobotu 6. května 2017 se na Základní škole Žižkova v Krnově konalo 2. kolo
mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny Cambridge English pod
záštitou zkouškového centra Evropské centrum jazykových zkoušek.
Poprvé se mezi celkovým počtem 34 žáků objevilo také 5 žáků ze Základní školy
Velké Heraltice. Zkoušky Cambridge English Young Learners Movers
(mezinárodní zkoušky pro děti) vykonali žáci 7. tříd Beáta Nowická, Marie
Bartusková, Martin Weiss a 8. třídy Eliška Werdichová; zkoušku Key for
Schools (první „dospělácká“ zkouška) vykonal Richard Balušek z 8. třídy. Žáci
tak zužitkovali celoroční práci na své angličtině a své nabyté vědomosti ověřili
na mezinárodní úrovni v testech čtení, psaní, mluvení a poslechu v anglickém
jazyce.
Zkoušky Cambridge jsou pro studenty angličtiny celosvětově nejuznávanější
kvalifikací. Úspěšní kandidáti získávají certifikát, který má mezinárodní a
celoživotní platnost. Zkoušky Young Learners a Key for Schools, které žáci
dělali, mají hlavně pozitivní dopad na jejich vztah k cizímu jazyku a je to také
potvrzení, že výuka na dané škole jde správným směrem.
Nyní však napjatě žáci, rodiče i učitelé čekají na výsledky a certifikáty a těší se
na slavnostní předávání, které proběhne na konci června.
Mgr. Petra Schneidrová, učitelka AJ
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Že děti z heraltické školy rády kreslí, to víme. Ale během letošního školního
roku dokázaly, že kreslí velmi dobře. O tom se můžete na vlastní oči přesvědčit
přímo v budově školy.
Tu pravidelně děti zdobí svými velmi zdařilými pracemi. Můžeme se pochlubit
i úspěchy ve výtvarných soutěžích. Žáci ze 2. třídy pod vedením p. učitelky
Honkové se zúčastnili VIII. ročníku Celorepublikové dětské výtvarné soutěže
WESTERN A KONĚ očima dětí na téma NA DIVOKÉM ZÁPADĚ. Žák 2. třídy
Václav Švéda získal diplom za účast v semifinále. Zároveň obdržel dárkovou
vstupenku do největšího přírodního zábavného areálu v ČR ŠIKLAND.
Tím ale naše úspěchy neskončily. Už pravidelně se zúčastňujeme výtvarné
soutěže Požární ochrana očima dětí. V této soutěži se v okresním kole umístila
na 3. místě žákyně 7. třídy Barbora Mührová. Se svou maminkou se zúčastnily
slavnostního vyhodnocení a předání cen v Památníku v Hrabyni.
A do třetice ještě jeden úspěch. V květnu vyhlásil Státní zdravotní ústav v Praze
výtvarnou soutěž na téma: Mytí rukou – proč, kdy a jak? U příležitosti Světového
dne hygieny rukou. Žákyně Barbora Bjalková ze 7. třídy se umístila na skvělém
3. místě. Cenu obdržela poštou a byla jí slavnostně předaná ve škole.
Jsme moc rádi, že se v dnešním uspěchaném životě najdou děti, které rády a
s velkou fantazií kreslí! Těšíme se na příští školní rok, že ve své práci budeme
pokračovat.
A. Sládečková, učitelka

Soutěž ve stavění ze stavebnice Merkur školní rok 2016/2017
Po několika úspěších v soutěži „Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme“
ve stavění modelů ze stavebnice MERKUR, kterou pořádá Střední škola
průmyslová a umělecká Opava, jsme se opět zúčastnili s jedním týmem této
soutěže.
Jednalo se o družstvo složené z žákyň šesté třídy – Michaely Jantové, Veroniky
Štěpánové a Kláry Malotové. Naše soutěžící nebyly žádné začátečnice,
v loňském roce dvě z nich reprezentovaly naši školu, firmu OSTROJ a.s. a
Moravskoslezský kraj v celorepublikové soutěži „Talenty pro firmy“, kde jejich
soutěžní družstvo obsadilo krásné čtvrté místo.
Díky této zkušenosti, a zároveň závazku obhájit svůj talent, jely dívky na soutěž
s větším napětím, zda se povede umístit se na předních místech. Samozřejmě
nezanedbaly ani přípravu.
Šikovnost, trpělivost, pečlivost a také štěstí stálo při nás, a tak i letos se úspěch
opakoval, náš soutěžní tým se umístil na krásném 3. místě (z celkového počtu
20 družstev základních škol z okresu Opava).
Zároveň škola získala jako sponzorský dar firmy Ostroj Opava, a.s. velkou
stavebnici Merkur. Soutěžící děvčata byla nadšena, což je pro nás výzva pro
příští rok opět dosáhnout stupně vítězů.
Mgr. Jaromír Musila, učitel
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Olympijský den pohybem
Ve středu 21. června jsme se zúčastnili největšího běžeckého dne v České
republice - Olympijského běhu, kterým Český olympijský výbor oslavil
Olympijský den. Pod záštitou partnerů – Radiožurnál, Koh-i-nnor a Alpine Pro
jsme si užili nádherné závodění. Každý účastník obdržel účastnický diplom,
medaili a na posilnění tyčinku
Corny Milk. Běhu se zúčastnilo 38
žáků naší školy ve všech věkových
kategoriích. Nejlepšího času dosáhl
na 1. stupni v kategorii 1. - 3. třídy
Jakub Mezihorák a v kategorii 4. 5. třídy Petr Růžička. Na 2. stupni
byli nejlepšími běžci Veronika
Štěpánová a Zdenek Franek. Všem
umístěným gratulujeme a věříme,
že v příštím roce se opět Olympijského běhu zúčastníme v daleko hojnějším
počtu.
B. Machučová, zástupkyně ředitelky ZŠ

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Slet čarodějnic
Poslední den v dubnu patří čarodějnicím, které vylétají, rejdí na košťatech a
užívají si srandy.
V Táboře opět vylétly čarodějnice a jejich zájmem byli opět muži. Čarodějnice
měly připraveny kartičky s různými vtipnými sliby a prohlášeními, které budou
během roku plnit. Slibovali pomoc s úklidem, účast na nákupech, uvaření
kafíčka, atd. Pánové si vybrali kartičku a museli ji ihned nahlas přečíst, aby
věděli, co je čeká, zasmáli jsme se, a aby se jim sliby lépe plnily, dostali sladkou
odměnu. Čarodějnice prolétly vesnici a dolétly do hospůdky, kde prolétaly mezi
stoly a mužům opět nabízely kartičky se sliby a sladké odměny.
Dětem pro radost rozdávaly kartičky s obrázkem čarodějnice.
Bronislava Scheidelová

18

Den matek
OV Tábor a Spolek Tábor ve Slezsku uspořádal i letos pro místní ženy posezení
ke Dni žen a matek. Sešly jsme se v krásném květnovém dni a také ve větším
počtu než obvykle. Děti zarecitovaly básničky o maminkách a rozdaly malé
květinové dárečky. Poté bylo podáno občerstvení a následovala volná zábava,
probraly se témata práce, zdraví, děti, no prostě vše, co k životu patří. V příjemné
náladě jsme se rozcházely domů. Děkujeme za účast.
Bronislava Scheidelová

Obecní dětský den ve Velkých Heralticích
V letošním roce jsme oslavu dětského dne o týden uspíšili, a tak se děti mohly
radovat již v sobotu 27. května.
Pořadatelé tak trochu podlehli současné módní vlně Šmoulománie, takže se od
samého začátku odpoledne již tradiční dějiště této akce u Společenského domu
ve Velkých Heralticích jen modralo!
Jak je naším dobrým zvykem na děti čekaly různé soutěžní úkoly a tak mohly
navštívit stanoviště u Šmoulinky, Kutila, Malíře, Siláka, Farmáře, ale také
záškodníka Gargamela. Při krásném slunečném počasí nesměly chybět ani
občerstvovací stanoviště, takže u Taťky Šmouly si mohly děti namíchat svůj
vlastní kouzelný lektvar a u Kuchtíka si nazdobily malý dortík. A samozřejmě
nesměl chybět ani kreativní úkol, u Hezouna se vyráběly slušivé šmoulí čepice.
Opět vyslovujeme velikou pochvalu všem dětem i rodičům, kteří již přišli
z domova ve šmoulím stejnokroji!
Zpestřením pro malé návštěvníky byla trampolína a kolotoč, nezklamalo opět
ani velmi oblíbené malování na obličej.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě i průběhu
dětského dne podíleli: Kulturní komisi, TJ Sokol Velké Heraltice, SDH Velké
Heraltice, Mysliveckému spolku Herlička Velké Heraltice, Spolku „Žijeme tady
s Vámi“.
Záštitu nad touto akcí má již devátým rokem Obec Velké Heraltice. Za podporu
děkujeme také našim tradičním partnerům jako např. firmě Slezská Harmonia za
přípravu kostýmů, paní Majce Volné a firmě Bidfood za nanuky pro děti. I letos
nás poctili návštěvou i místní členové JSDH se svým zásahovým vozidlem,
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děkujeme pánům hasičům za zásobování vodou.
Velký dík patří heraltickým myslivcům za tradičně výborný guláš. Pitný režim
zajišťovali členové TJ Sokol a ti stylově čepovali i „modrý pramen“- modrou
malinovku a kávu a něco sladkého k zakousnutí připravily členky Spolku.
Jako každoročně nám krásnými postavičkami šmoulů a šmoulího domečku
ozdobila dětský den paní Jana Šreková. Za materiál na výrobu kulis velmi
děkujeme panu Tomáši Musálkovi.
Ještě jednou děkujeme za účast všem návštěvníkům a doufáme, že strávili
příjemné odpoledne a už nyní se těšíme na další akce!
Videozáznam z dětského dne můžete shlédnout na kanálu YOUTUBE na
internetových stránkách obce: www.velkeheraltice.cz, fotogalerii naleznete ve
vývěsní skříňce a na web stránkách: www.obecvelkeheraltice.rajce.net.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Smažení vajec
Letos se opět sešli senioři na klasickém smažení vajec. Přinesli si vajíčka,
z kterých se připravila vaječinka, namazala se na chléb a všichni si s radostí
smlsli, v nabídce byla také káva a pivo. V debatě „co život dal“ se probraly
všechny novinky, od soukromých až po veřejné. Hlavním tématem se stal
plánovaný výlet, který se uskuteční koncem prázdnin. Z několika nabídek se
podle zájmu vybrala místa, která navštívíme. Další akcí bude adventní setkání
s výrobou adventních věnců.
Děkujeme místním myslivcům za zapůjčení klubovny, kde se setkáváme a je
nám fajn.
Františka Špillerová

Senzace! Přepište kroniku velkoheraltického fotbalu!
Velkoheraltičtí fotbalisté postoupili, podzim 2017 a jaro 2018 budou hrát 1.A
třídu skupiny A... tak to tady ještě v historii nebylo. Velké díky patří předsedovi
TJ Sokol Velké Heraltice, trenérovi, hráčům, celému realizačnímu týmu... Dík
patří i těm, kteří místnímu fotbalu věnují svůj volný čas a věnují se výchově od
malých žáčků až po dospělé.
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TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE
Vážení příznivci heraltické čutané!
Přinášíme vám krátké hodnocení sezony 2016/2017, kterou musíme
považovat ve všech směrech za nejúspěšnější v naší historii.
Muži I. B třída MSKFS skupina A
Po výborném podzimu jsme tvrdou zimní
přípravou a kvalitním soustředěním Rk.
Družstvo
Záp. Skóre Body
v Beskydech odstartovali jaro s přípraváky 1 Slavkov ▲
26 88:23 66
vesměs se soupeři z vyšších soutěží. A to 2 Velké Heraltice▲ 26 85:35 57
se nám vrátilo i v jarních mistrácích, když
25 59:37 47
jsme nakonec nejen s přehledem uhájili 3 Suché Lazce
26 70:49 43
fantastickou druhou pozici za suverénním 4 SO Bruntál B
Slavkovem, ale ziskem 32 bodů jsme byli 5 Žimrovice
26 65:55 42
nejlepším týmem jara a často jsme soupeře 6 Karlovice
26 65:66 36
doslova vypráskali ze hřiště s pořádným 7 Chomýž
26 53:59 35
debaklem, však také konečné skóre tomu
8 Zlatníky
26 54:63 35
odpovídá.
Druhým vrcholem bylo pro nás působení 9 Město Albrechtice 26 45:55 31
26 42:47 29
v poháru, kde jsme nakonec prohráli až ve 10 Kylešovice
velkém finále proti Štěpánkovicím, 11 Velké Hoštice
26 43:82 29
hraném na stadionu SFC Opava, což bylo 12 Úvalno
25 46:75 25
pro všechny přítomné hráče i fanoušky
26 34:80 22
nezapomenutelným zážitkem. Věříme, že 13 Světlá Hora ▼
26 36:59 19
v podobném trendu budeme pokračovat i 14 Otice ▼
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další sezonu. Nečekanou, ale vysněnou novinou posledních dnů je pak potvrzení
historického postupu do 6. nejvyšší soutěže v Česku – I.A třídy, na kterou jsme
dodatečně dosáhli díky odstoupením Štítiny z krajské soutěže. Celý výkonný
výbor jménem svým i svých fanoušků gratuluje mužům za skvělou reprezentaci
klubu i naší obce!
Velmi slušně se s druhou polovinou sezony popasovali naši starší žáci. Ačkoli
nakonec nezlepšili své podzimní postavení v tabulce, tak přesto zaslouží velkou
pochvalu za tréninkovou účast, snahu a bojovnost, když často s o 1-2 roky
staršími soupeři z čela tabulky prohráli nešťastně o jeden gól. Kádr zůstane
pohromadě i pro další ročník, pouze Franek se přesune rovnou do kádru mužů,
se kterým už půlroku poctivě trénuje. Dá se očekávat, že další rok budou naši
žáci silnější a budou prohánět konkurenty v boji o čelní příčky tabulky.
Velkou radost nám celou sezonu dělali zástupci naší přípravky. Díky kvalitní
trenérské práci a dosti velkému hernímu vytížení v mistrácích, ale také velmi
úspěšnou účastí na různých turnajích, se projevuje talent a zaujetí pro sport
našich nejmenších. Zejména vítězství na dobře obsazeném turnaji ve Štítině a
finálové účasti na okresním turnaji v Opavě jsme se výborně zapsali na
fotbalovém svazu. I konečná třetí příčka v tabulce svědčí o tom, že do budoucna
máme na čem stavět.
Konečná tabulka starší žáci okresní soutěž
1+7

Rk.

Družstvo

Konečná tabulka starší přípravka okresní
soutěž 1+5

Záp. Skóre Body

Rk.

Družstvo

Záp. Skóre Body

1

Litultovice

12 69:20

34

1 Malé Hoštice

18 248:60

51

2

Štáblovice

12 48:26

24

2 Štítina

18 172:55

46

3

Stěbořice

12 43:27

22

3 Velké Heraltice

18 132:87

36

4

Hlavnice

12 47:37

21

4 Holasovice

18 156:101 31

5

Velké Heraltice 12 43:46

10

5 Kylešovice

18 133:78

31

6

Brumovice

12 32:80

7

6 Slavia Opava

18 112:97

26

7

Holasovice

12 18:64

4

7 SFC Opava "C"

18 113:162 17

8 Oldřišov

18 93:142

17

9 Služovice

18 64:213

6

10 Hlavnice

18 21:249

0

V souvislosti s velmi dobře rozjetou prací s dětmi jsme se po dlouhém zvažování
rozhodli pro nadcházející sezonu k historickému kroku. Po zvážení všech
okolností přihlásíme poprvé v historii do soutěží 3 mládežnické týmy! Kromě
zavedených starších žáků do r. 2003, také mladší žáky do r. 2005, kam přejdou
k již zkušenějším hráčům také zástupci úspěšné přípravky, no a pak se
soustředíme na správný vstup našich nejmenší prcků do fotbalového života,
v týmu mladší přípravky do r. 2009 (děvčata do r. 2008). Tímto si dovolujeme
pozvat všechny rodiče a jejich ratolesti těchto ročníků, které mají zájem o sport
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a ještě nejsou našimi členy, ať neváhají a kontaktují trenéry přípravky p.
Štěpána tel. 775 775 765 a p. Šreka, tel. 777 297 849 a zapojí se během srpna
do týmu přípravky.
Závěrem ještě shrňme i mimosportovní činnost, té jsme se věnovali především
v našem areálu. Během jarní části
sezony jsme vyměnili část laviček
u plotu a právě v těchto dnech
dokončujeme také rekonstrukci
laviček na svahu u lesa a hned po
sezoně jsme úspěšně realizovali
asi největší investici v historii
našeho klubu – vybudování
automatického
zavlažování
hlavního a tréninkového hřiště
s napojením na velkokapacitní
nádrž a hlubinný vrt. Tímto
vzdáváme obrovský díky všem
partnerům (obci Velké Heraltice,
místním firmám, podnikatelům, ale také jednotlivým členům Sokola či jejich
příznivcům, kteří se na této akci podíleli).
Závěrem míří poděkování také do vlastních řad, hráčům a trenérům, zejména
těm mládežnickým (Janě a Vaškovi Šrekovým, Marku Štěpánovi a Vaškovi
Ondrovi) a také těm, kteří se podílejí na chodu domácích zápasů – Marku
Fojtíkovi u obsluhy grilu, Táně Nevrklové a Kristině Štěpánové u občerstvení,
Tondovi, Leopoldovi a Marii Kukolovým za pořadatelskou výpomoc a praní
dresů, Dankovi Riedlovi za obsluhu kamery při snímání utkání atd. Vaší pomoci
a ochoty si nesmírně vážíme!
za TJ Sokol Martin Šmajstrla

Hledáme malé volejbalisty!
TJ Sokol Velké Heraltice, oddíl volejbalu, hledá do svých řad mladé
hráče školního věku! Všichni, kdo mají zájem o zdravý pohyb ve
zdravém kolektivu, nechť během letních prázdnin kontaktují pana
Jaroslava Lukse, tel. 605 265 626 nebo pana Tomáše Musálka, tel.
605 486 192. Na základě počtu přihlášených děvčat i chlapců připravíme
plán vstupu a rozvoje dětí do základů pinkané nad vysokou sítí.
Tréninky se budou pravděpodobně konat vždy ve středu 18-19h
v tělocvičně ZŠ Velké Heraltice a to již se začátkem nového školního
roku od září 2017. Neváhejte a staňte se členy našeho volejbalového
oddílu!
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Předseda Sokola Rostislav Štěpán obdržel Cenu Dr. Václava Jíry
Heraltický fotbal prožívá opravdu
velice úspěšné období své historie, jak
po stránce sportovní, tak také po té
mimofotbalové,
funkcionářské.
Jasným důkazem je ocenění, pro které
si až do Prahy koncem dubna na
pozvání vedení FAČR, dojel náš
předseda. V Břevnovském klášteře se
totiž každoročně několika vybraným
fotbalovým
osobnostem
z celé
republiky udělují Ceny Dr. Václava
Jíry za celoživotní přispění k rozvoji
českého fotbalu. K řadě gratulantů se
řadí i všichni členové TJ Sokol, kteří si
cení jeho důležitého příspěvku
k současnému úspěšnému působení jednotlivých družstev a celkovému
směrování naší organizace. Takže předsedo, blahopřejeme a přejeme hodně
elánu a chuti nejen do života sportovního☺.
Předběžný rozpis mistráků na podzim 2017
muži

kdy
So
So
So
So
So
So
Ne
So
So
So
So
So
Ne

12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.
24.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
5.11.

17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00

TJ Tatran Jakubčovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Kobeřice
SK Viktorie Chlebičov-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FK Sokol Mokré Lazce
TJ Krásné Loučky-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FK Bolatice
FK Darkovičky-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Ludgeřovice
TJ Vítkov-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Slavkov
TJ Sokol Hrabová-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-MFK Kravaře
SK Moravan Oldřišov-TJ Sokol V.H.

BĚHEM PRÁZDNIN BUDE PROBÍHAT PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA NA FOTBALOVÉM
HŘIŠTI. VÍCE INFORMACÍ K AKTUÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO V MÍSTNÍM
ROZHLASE, NA VÝVĚSKÁCH, WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE A FACEBOOKU.
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