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X. ročník
č. 4/2017 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
rok se přehoupl do druhé poloviny, léto skončilo a začíná nový školní rok.
Doufám, že jste načerpali spoustu sil do dalších měsíců tohoto roku.
Připravili jsme pro Vás obecní zpravodaj, ve kterém řešíme stavební akce
probíhající jak v samotné obci, tak v jejich místních částech. Informujeme Vás o
různých tématech, která budou aktuální v následujících týdnech či měsících.
Přeji Vám příjemné prožití nadcházejícího babího léta.
Jana Zechová, starostka

NOHEJBALOVÝ TURNAJ V MALÝCH HERALTICÍCH

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

2

Otázky pro starostku
O prázdninách se v obci i místních částech stále něco dělo. Můžete nás
informovat, co se změnilo?
Ano, zatímco většinou o prázdninách každý využívá sluníčka, vody a letní
pohody, my jsme na obci pracovali. V každé místní části bylo zhotoveno
odpočinkové místo (lavička, koš, stojan na kola, info skříňka). Místa byla
financována částečně ze získaných dotací.
Dále bylo dokončeno prodloužení vodovodního řadu ve Velkých Heralticích
na ul. Úzké a ul. Opavské včetně pěti vodovodních přípojek k rodinným domům.

Před prázdninami byla odstraněna stará polorozpadlá kamenná zeď pod
Poštou. Nyní je zde vytvořeno pěkné místo i s lavičkou a košem.
Pod Poštou a Zdravotním střediskem je postavena nová opěrná zeď. Zbývá ještě
dokončit na vrchní část zdi oplocení. Pozemek za zdí bude v budoucnu sloužit
dětem, takže se tím rozšíří další plocha v mateřské školce. Úpravy by měly začít
na jaře příštího roku. U zdi jsme instalovali lavičku s košem, a ještě v měsíci
říjnu vysadíme s našimi pracovníky zeleň. V příštím roce bychom chtěli zhotovit
další část zdi před mateřskou školkou, to však záleží na zastupitelích, jestli na
dokončení uvolní peníze.

3

A jak pokračuje budování víceúčelového hřiště v Košeticích?
Myslím, že práce probíhají podle harmonogramu. Plocha hřiště je nachystaná na
položení umělého povrchu, zbývá zabudovat oplocení kolem hřiště a chodníky.
Bude ještě upraven okolní terén a vysadí se zeleň. Další práce by měly
pokračovat v příštím roce.
Bude se ještě v letošním roce budovat v dalších místních částech?
Určitě ano. Na podzim se bude upravovat v Malých Heralticích park za
Kulturním domem. Získali jsme zde dotaci na zabudování laviček, košů a na
výsadbu zeleně.
V Košeticích také bude vedle kapličky, směrem na Svobodné Heřmanice,
odpočinkové místo.
Ve Velkých Heralticích se nyní opravuje část chodníku k autobusové zastávce,
která byla v havarijním stavu.
Jak to vypadá s vybudováním chodníků v Sádku?
Dle získaných informací, které nyní mám, probíhá v Sádku digitalizace
pozemků, které provádí Katastrální úřad Opava. Ta by měla být dokončena do
konce tohoto roku. Pak by mělo dojít k převodu pozemků pod chodníky na
nového vlastníka, a to bude obec. V případě, že to tak bude, určitě budu usilovat
o zhotovení chodníků v co nejkratším termínu. Bohužel tohle ale neumíme
ovlivnit a musíme doufat, že to vyjde.
Dále se v Sádku bude opravovat střecha nad starou knihovnou, která je
v havarijním stavu, a kterou jsme získali po několikaletém úsilí od jiného
vlastníka. Připomínám jen, že nyní se připravuje projekt na celý sportovní areál
včetně využití této budovy, kde by mělo být i zázemí pro spolky a sociální
zařízení pro celý areál.
A jak je to s rekonstrukcí nové knihovny a infocentra v budově OÚ?
V současné době je to ve stavu dokončovacích prací, čeká se na položení krytiny,
prozatím ale podkladní beton není dostatečně suchý, drží se zde vlhkost, proto
musíme počkat. Prostory budou připraveny tak, aby se mohl přes zimu zhotovit
nábytek regály nejen pro knihovnu, ale i pro infocentrum. Chtěli bychom, aby
provoz zde byl zahájen co nejdříve a aby zde občané rádi chodili.
Jak jste si užívala krásných prosluněných dní o prázdninách?
Moc jsem si jich neužila. O prázdninách, jak vidíte, jsem měla na starost
rozdělané stavby, konzultace, kontrolní dny, různá řešení na stavbách, tak aby
nebyly žádné prostoje. Jak se nám dílo podařilo, to musí ocenit občané.
Samozřejmě, že než přijde zima, ještě se určitě udělají i drobné akce. Stále je co
opravovat a udržovat.
Pokud budu čerpat dovolenou, tak určitě ne dlouhodobější, spíše 1-2 dny,
protože čas a akce mi to neumožňuje.
Jana Zechová, starostka
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Změna telefonního čísla Pošta Velké Heraltice
Přibližně od měsíce října bude platit nové telefonní číslo 954 274 775.
Čekají nás parlamentní volby 20. a 21. října 2017
Pozor v letošním roce nastala změna u volebního okrsku č. 1 Velké Heraltice.
Volební místnost byla přemístěna do společenského domu!
V ostatních okrscích Malé Heraltice, Sádek, Košetice a Tábor zůstává volební
místnost beze změny.
Volební okrsek č. l Velké Heraltice
- místnost ve Společenském domě Velké Heraltice, Školní č.p. 214
info Obecní úřad

Vítání občanků 14.10.2017
V souvislosti se zavedením základních registrů (zákon č. 111/2009 Sb.) a
změnou postupů v hlášení změn pro evidenci obyvatel na katastrech obcí
přistupuje Obecní úřad Velké Heraltice ke změně v organizaci slavnostního
obřadu Vítání občánků. Žádáme rodiče novorozenců, aby v případě, že mají
zájem o účast na slavnostním obřadu Vítání občánků, se nejpozději do
6. 10. 2017 přihlásili na Obecním úřadě ve Velkých Heralticích, pokud tak již
neučinili. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.
info Obecní úřad

Získané dotace
Obec Velké Heraltice získala 2 dotace Ministerstva zemědělství z programu
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. První dotaci získala na
vytvoření míst pasivního odpočinku ve Velkých Heralticích pod zdravotním
střediskem, v Malých Heralticích u kulturního domu a v Košeticích u kapličky.
Druhou dotaci získala na výměnu 3 vrat na hasičské zbrojnici ve Velkých
Heralticích.
V rámci Mikroregionu Opavsko Severozápad získala obec dotaci na projekt
„Informační systém pro propagaci a rozvoj turistického ruchu“. Během prázdnin
proběhla realizace dotace, kdy pracovníci obecního úřadu namontovali prvky
doplňkové turistické infrastruktury do všech obcí.
info Obecní úřad

Upozornění
Upozorňujeme všechny podnikatele, živnostníky, kteří jsou nebo by chtěli být
uvedeni v obecním letáčku „Kalendář akcí,“ aby překontrolovali své kontaktní
údaje a v případě změn je nahlásili na Obecní úřad, a to do 13. 10. 2017.
info Obecní úřad
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Změna systému odpadového hospodářství
Jak jsme již informovali v minulých vydáních obecního zpravodaje, dojde od
ledna 2018 ke změně systému platby za komunální odpad. Zastupitelé obce
rozhodli, že bude zrušen systém platby na základě místního poplatku a bude
zaveden systém úhrady za svoz popelnic, který je pro občany spravedlivější.
Budou platit jen za skutečně provedené výsypy nádob, nikoliv paušálně. To
znamená, že při vytřídění všech komodit (papír, plast, sklo, bioodpad) bude
v popelnicích končit jen skutečně málo komunálního odpadu. A občan může
popelnici přistavit ke svozu jen dle potřeby a svého uvážení.
Jak proběhne v praxi změna?
Celou administraci svozů a platby bude mít od ledna 2018 na starost společnost
Technické služby Opava s.r.o.
Během měsíce října a listopadu vyplní občané „Přihlášku“, která bude doručena
do každé domácnosti spolu s obecním zpravodajem. V tomto formuláři mohou
občané specifikovat, na koho má být zaregistrován čip, který je umístěn na
popelnici. V případě, že na jednom čísle popisném bydlí více rodin, uvést počet
popelnic a komu patří. Pokud by měl někdo z občanů jakýkoliv dotaz, může
kontaktovat pracovníka Technických služeb pana Granzera na telefonním čísle
773211696.
Přihlášku je třeba doručit Obecnímu úřadu ve Velkých Heralticích, v co
nejkratším termínu. Pro občany okolních obcí bude možnost odevzdat přihlášky
na kontaktních místech, která jsou v Malých Heralticích v knihovně vždy v úterý
od 17 do 18 hodin, v Košeticích v knihovně vždy ve čtvrtek od 17 do 18 hodin,
v Sádku v prodejně smíšeného zboží u paní Melichové v rámci otevírací doby a
v Táboře u paní Rezbárikové.
Je nutné doručit přihlášku do 15.11.2017, protože od ledna bude prováděn svoz
odpadu pouze zaregistrovaným domácnostem.
Kolik bude stát svoz popelnic v roce 2018?
Výsyp popelnice velikosti 120 l (běžná plechová nebo malá plastová nádoba)
bude v ceně 60,- Kč/výsyp. Za popelnici o velikosti 240 l (velká plastová
nádoba) zaplatíte 100,- Kč/výsyp. Při tom nebude brán zřetel na to, zda je
popelnice plná či nikoliv.
Občané si tedy mohou sami zvolit, zda popelnici ke svozu přistaví nebo počkají
až do dalšího svozu.
Jak často budou svozy probíhat?
Četnost svozů se nemění, tzn. že v letním období probíhá ve všech obcích svoz
vždy každý lichý čtvrtek. V zimním období pak v plynofikovaných obcích
(Velké Heraltice a Sádek) stále co 14 dní, vždy ve čtvrtek v lichý týden. A
v ostatních obcích (Malé Heraltice, Košetice, Sádek-Dvůr a Tábor) každý
čtvrtek.
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Jak se bude za odvoz odpadu platit?
Technické služby vystaví co 4 měsíce poplatníkům složenku za provedené
svozy. Složenky budou doručeny na adresu poplatníka.
Občané si budou moci vybrat ze tří možností, jak složenku zaplatit:
1. Hotově - prostřednictvím České pošty - a to i bez poplatku, pokud platbu
uhradí na přepážce tzv. Vkladovou poukázkou
2. Bezhotovostně - prostřednictvím České pošty - pouze platební kartou ERA
nebo ČSOB
3. Bezhotovostně - převodem na uvedený bankovní účet
Mohou občané i nadále využívat nádoby na tříděný odpad?
Všechna sběrná místa pro tříděný odpad budou i nadále sloužit občanům.
Kapacita kontejnerů je však omezená a bývají často rychle naplněny ihned po
vývozu. V kontejnerech bývají často napěchované někdy celé pytle s plasty.
Proto bychom byli rádi, kdyby občané upřednostňovali třídění do pytlů, které
budou dále k dispozici občanům ZDARMA na Obecním úřadě.
Do pytlového svozu je možné třídit jak plast, tak papír nebo například
tetrapakové obaly i plechovky od nápojů. Pytlový svoz plastů probíhá každou
první středu v měsíci.
Bioodpad, který bývá také velkou složkou popelnic na komunální odpad mohou
občané ukládat do kompostérů, které mohli v rámci dotace zdarma získat od
Obecního úřadu (pro zájemce, kteří ještě tuto možnost nevyužili, tato nabídka
stále trvá!). Případně lze kompostovatelný odpad vyvážet do kompostárny ve
Velkých Heralticích u hřbitova.
Provoz kompostárny je od dubna do října, vždy v pátek od 16 - 18 hodin,
v sobotu od 9 - 12 hodin.
Kam s velkoobjemovým a nebezpečným odpadem?
Obec pořádá pravidelně dvakrát ročně (většinou květen a říjen) sběr těchto
odpadů. Tato možnost bude i nadále pro občany opět ZDARMA. Termíny svozů
ve všech obcích jsou vždy s předstihem zveřejněny na internetových stránkách
obce, ve vývěskách, v obecním zpravodaji a místním rozhlase.
Stejně tak je dvakrát ročně pořádán ve spolupráci s Diakonií Broumov sběr
použitého ošacení a obuvi, přikrývek, dek a drobných domácích potřeb.
Informace jsou opět vždy zveřejněny.
Jak se dotkne změna systému podnikatelských subjektů?
Firmy, které mají v současné době Smlouvu o využívání systému obce pro
nakládání s komunálním odpadem, dostanou písemně informaci o ukončení této
smlouvy a současně výzvu k uzavření nové smlouvy přímo se společností
Technické služby Opava s.r.o., tak pak již bude řešit vše i fakturačně.
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Věříme, že našimi společnými silami zavedení nového systému odpadového
hospodářství povede nejen k finančním úsporám jednotlivých uživatelů, ale
hlavně ke zlepšení životního prostředí, které by mělo být cílem všech!
info Obecní úřad

Poděkování
Obec Velké Heraltice děkuje panu Pavlu Kouteckému za sponzorský dar v
podobě nátěru zárubní a opravy zádveří v Mateřské školce Sádek.
Obec Velké Heraltice také děkuje paní Ivoně Bilíkové za dlouholetou spolupráci
při správcovství kulturního domu v Malých Heralticích a za svědomitou a
obětavou péči o přilehlý areál.
Jana Zechová, starostka

Pravidla pro odkup palivového dříví z obecních lesů občany obcí patřících pod
Obecní úřad Velké Heraltice v roce 2017
1. Žadatel nemá vůči obci Velké Heraltice žádné dluhy – závazky od doby
podání žádosti do termínu předpokládaného odkupu dřeva.
2. Písemnou žádost doručí přímo na obec Velké Heraltice, tam bude zapsán
do pořadníku.
3. Žadatel (tím se myslí celá domácnost, dle trvalého bydliště – čísla
popisného) může odkoupit palivové dříví nejdříve po pěti letech od
předchozího odkupu. Platí v případě, že poptávka po palivovém dříví
v daném období bude vyšší než nabídka.
4. V případě kladného vyřízení žádosti bude žadatel informován o termínu
odvozu dřeva z lesa hajným obecních lesů.
5. Samotná nakládka a odvoz palivového dříví bude koordinována a
kontrolována hajným obecních lesů, a to včetně následné kontroly řádného
úklidu žadatelem po těžbě.
6. Celkový objem nakládky palivového dříví činí 3-5 m3 podle označeného
území hajným po těžbě dřeva.
7. Úhradu palivového dříví provede žadatel, na základě změření objemu
palivového dříví hajným, na pokladně obecního úřadu do 3 pracovních dnů
po nakládce a odvozu.
Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách obce nebo osobně vyzvednout
na Obecním úřadě.
info Obecní úřad

Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že provoz kompostárny bude prodloužen o první dva
týdny v měsíci listopadu, tedy do 12. 11. 2017.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 12:00
info Obecní úřad
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

SOBOTA 14.10.2017 a 21.10.2017
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 14.10.2017

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.

Velké Heraltice – u bramborárny
Velké Heraltice – parkoviště u 3 kaštanů

8.00 – 9.00 hod.

Malé Heraltice - u kostela

Sobota 21.10.2017 8.00 – 9.00
9.00 – 9.30
9.45 – 10.30
10.45 – 11.15

hod.
hod.
hod.
hod.

Sádek - betonka
Sádek - Dvůr
Košetice - točna
Tábor – u zastávky

!!! 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.
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
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 2. 10. 2017 a 4. 10. 2017 v čase 14:00 – 16:00 hodin v Obecní
knihovně 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!
Bližší informace rádi sdělíme na telefonních číslech 491 524 342, 224 316 80
Diakonie Broumov

Informace knihovny
Během letních prázdnin proběhla v Obecní knihovně ve Velkých Heralticích
automatizace výpůjčního systému. To znamená, že od 1. září 2017 probíhá
výpůjčka přes počítač. Proto připomínáme několik zásad, které jsou stanoveny
v knihovním řádu všech knihoven.
Provozní doba knihoven
Knihovna
Velké Heraltice
Malé Heraltice
Sádek
Košetice

Den
středa
úterý
středa (sudý týden)
Čtvrtek

Provozní doba
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
17:15 – 18:00
17:00 – 18:00

Jak se stát čtenářem knihovny?
Stačí navštívit knihovnu a mít s sebou občanský průkaz, případně jiný doklad,
kterým můžete doložit svou totožnost. Po registraci do knihovny můžete
využívat všech jejich služeb.
Co potřebujete k vystavení čtenářského průkazu:
Čtenář do 15 let
Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let po souhlasu rodiče či zákonného
zástupce. Budete potřebovat
- vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem
- peníze na zaplacení registračního poplatku
Registrační poplatek – dítě do 15 let: 10,- Kč/rok
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Čtenář nad 15 let
Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým pobytem v ČR, která
tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo jiným platným průkazem
totožnosti. Budete potřebovat
- platný občanský průkaz
- peníze na zaplacení registračního poplatku
- vyplněná a podepsaná přihláška, zavazující dodržování knihovního řádu
Registrační poplatek – dospělý čtenář nad 15 let: 20,- Kč/rok
Podmínky půjčování:
Půjčovní doba: 30 kalendářních dnů
Prodloužit výpůjčku lze maximálně 2x vždy o 1 měsíc, a to prostřednictvím
- e-mailu: knihovnavelkeheraltice@seznam.cz,
knihovnamaleheraltice@seznam.cz, knihovnasadek@seznam.cz,
- zprávy přes facebookovou stránku Obecní knihovna Velké Heraltice nebo
- osobní návštěvou.
Nelze prodloužit:
- titul, který je rezervovaný,
- titul, který je vypůjčen déle než 100 dnů,
- na čtenářském kontě je jakýkoliv finanční dluh (registrace, upomínka).
Služby knihovny
Půjčování knih – výpůjční proces je plně automatizován, knihovna používá
automatický knihovní systém Clavius. Čtenáři mají k dispozici elektronický
katalog knih.
Půjčování časopisů – v roce 2017 odebíráme následující tituly: Čtyřlístek,
Dekor, ABC
Meziknihovní výpůjční služba – dokumenty, které naše knihovna nevlastní,
Vám můžeme zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).
Knihu lze objednat následujícími způsoby:
- vyplněním žádanky přímo u výpůjčního pultu
- e-mailem na adrese: viz výše
Tato služba je pro čtenáře zdarma.
Přístup k internetu – v půjčovně je k dispozici počítač s přístupem na internet.
Sankční řád
Sankční řád při nedodržení výpůjční lhůty
1.
2.
3.
4.

upomínka
upomínka
upomínka
upomínka

1 den po uplynutí lhůty k vrácení
14 dní po uplynutí lhůty k vrácení
28 dní po uplynutí lhůty k vrácení
42 dní po uplynutí lhůty k vrácení

10,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

Sankční řád pro ztrátu či poškození dokumentu
Pokuta za ztrátu či poškození dokumentu
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50,- Kč + cena dokumentu
info Obecní knihovna

Prodloužení soutěže „O nejoriginálnější fotografii“
Obec Velké Heraltice oznamuje prodloužení 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. 10. 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

Píší nám turisté
Vážená paní starostko,
velice děkuji všem, kdo se zasloužili o skvělou obnovu hasičské zbrojnice
v Sádku. Zastavuji se tam už 4 roky se zájezdy SŠ. 16. 7. 2017 jsem tam byl
s rodinou hraničáře gen. Jana Satorie st. Byli překvapeni a nadšeni – přijeli až
z Teplic v Čechách.
Byl jsem při odhalení všech tří desek Jana Kubiše ve Slezsku. Vaši pokládám za
nejhezčí v celém komplexu.
S úctou Ing. Jaromír Breuer, pamětník Atentátu na Reinharda Heydricha.
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
Hola, hola, školka volá!
Do školního roku 2017/2018 jsme vstoupili s drobnými úpravami naší mateřské
školy. Mimo nové linoleum, které bylo položeno v šatně a třídě dětí, nám byl
vystavěn dřevěný přístřešek před hlavním vchodem.
V letošním roce je ke školní docházce přihlášeno 19 dětí ve věku od dvou do
šesti let, z toho 12 chlapců a 7 děvčat.
Děti budou vyučovány dle nového Třídního vzdělávacího programu „Rok
skřítka Medovníčka“, kterého doprovází Medulka a spousta kamarádů. Program
byl obohacen o „Výtvarné hrátky“ a „Jógu pro děti“, na což se děti těší a máme
s těmito aktivitami velmi dobré zkušenosti.
Výzdoba školky je inspirována ilustracemi z příběhů samotného Medovníčka,
na které se podílel celý personál naší školky.
Nejbližší akcí, která nás čeká koncem září je „Drakiáda“, kde budou moci děti
předvést své draky a užít si tradiční atmosféru.
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Závěrem bychom rádi poděkovali rodičům, přátelům naší školky a sponzorům
za spolupráci v minulém školním roce a těšíme se na tu nastávající.
Klára Bendová, učitelka MŠ Sádek

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Heraltická smeč 2017
Tradičně první srpnovou sobotu uspořádali heraltičtí sokolíci 8. ročník
Heraltické smeče - turnaje ve volejbalu smíšených družstev, do kterého se
přihlásilo 8 družstev s celkem 49 volejbalovými nadšenci.
Díky krásnému, horkému letnímu dni dopadl celý turnaj velmi dobře, a to nejen
díky členům Sokola, ale také díky mnoha spřízněným duším. V tomto směru
patří poděkování zejména vedení ZŠ Velké Heraltice, které opět poskytlo
v prostorách ZŠ zázemí pro hráče i organizátory (šatny se sprchami, sociálky,
stoly apod.). Za zapůjčení velkých stanů patří velké DÍKY také heraltickým
hasičům. K dispozici měli hráči i fanoušci jako vždy připraveny dvě
občerstvovací stanice – tu tekutou měly na starosti holky – Jarka Weissová s
Kristýnou Smolkovou a gurmánský sektor – pánové Dan Hudeček a Václav
Šrek, kteří se starali o vepřovou kýtu a novinku tohoto léta, výborné
HAMBURGERY. Osvěžení v podobě nanuků od Bidvestu zdarma pro všechny
přítomné zajistila Májka Volná, za což jí také děkujeme. Byly opravdu tom
letním vedru osvěžující!
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Samotný turnaj byl rozdělen do dvou základních skupin a poté následovaly
zápasy o konečná umístění.
Po dohrání zápasů v základních skupinách odjel tým KOBLÍŽKŮ a turnaj
dokončilo sedm týmů. Na 7. místě skončil tým SPARTY v čele s Malučkým
(Daniel Šimon). V zápase o 5. místo porazili loňští finalisté z Hlavnice tým
Pohodářů ze Sádku v čele s Dušanem Gregořicou a Ti zase skončili na 6 místě.
V bitvě o bronz se utkali domácí rivalové tým Bizonů v čele s Jardou Luksem a
tým Draků v čele s Markem Štěpánem. Po vyrovnané hře v obou setech nakonec
zvítězili Bizoni.
Velké finále se hrálo za účasti největších letošních favoritů turnaje Vyvolených
a Nealka. A bylo na co se koukat. Krásný, rychlý a bojovný volejbal, plný
tvrdých výměn a smečů jsme v heralticích dlouho neviděli. Celé utkání bylo
velmi vyrovnané a po setech 25:22 a 24:26 vyvrcholilo finále v tie-breaku, který
skončil 11:15 pro tým NEALKA.
Individuální ceny patří Martině Figurové z týmu Vyvolených a mezi muži pak
Petru Fojtíkovi z družstva Draků. Zvláštní poděkování pak za zdravotní dozor
patří Martinu Weissovi.
Celá volejbalová sobota byla pak zakončena tradičním posezením všech
zúčastněných hráčů a jejich příznivců před školou do večerních hodin. Nezbývá
než poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli: organizátorům, základní
škole, hráčům, fanouškům a sponzorům. Věříme, že i příští rok si na
víceúčelovém hřišti zasmečujeme a sejdeme se na dalším ročníku.
Za TJ Sokol Jarda Luks

Oslava 400 let Tábora ve Slezsku
Spolek Tábor ve Slezsku ve spolupráci s Obcí Velké Heraltice připravil
významné výročí 400 let obce Tábor ve Slezsku. Výročí oslavili
společně Karmašovou oslavou.
Významný den byl zahájen dopoledním fotbalem „Svobodní – Ženatí“. Hráči
byli roztleskávačkou vyzváni k Fair-play hře, přítomna byla také zdravotnice
v bílém oděvu s lékárničkou, která je vyzvala k bezpečné hře a následoval
úvodní výkop. Po celý zápas byli hráči povzbuzováni roztleskávačkami, o
přestávkách se osvěžovali zlatým mokem. Gólů padlo hodně, vyhráli
„Svobodní“.
Odpoledne byla sloužena Karmašová mše svatá v místní kapli Nanebevzetí
Panny Marie. Po mši následovala samotná oslava v KD.
Přítomným hostům bylo nabídnuto občerstvení: koláčky a káva, další
občerstvení si mohli zakoupit dle nabídky a chuti.
Přivítání hostů a úvodní slovo měla paní starostka Jana Zechová, minutou ticha
jsme uctili zemřelé Táborské občany. V následujícím projevu připomněla vznik
Tábora a jeho postupné osidlování. Sdělila občanům, že píše knihu o Táboře a
požádala o staré fotografie, filmové záznamy a vzpomínky, které by použila do
knihy a filmové projekce na DVD.
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Následovalo vystoupení dětí, které předvedly pohádku Červená Karkulka
s písněmi Zdeňka Svěráka. Děti za představení sklidily velký potlesk a B.
Rezbáriková, která představení připravila, pochvalu.
Paní starostka předala „Čestné uznání za zvelebování obce a udržování
kulturních tradic“, těmto občanům: p. A. Hajíkové, E. Hajíkovi, A. Chalupové,
R. Kramné, H. Scheidelové, O. Scheidelovi, M. Svobodové, M. Šromové, A.
Žalčíkové, zároveň obdrželi kytičku a dárek. Uznání patří jejich práci při
organizaci kulturních akcí, brigádách, činnosti na OÚ a komisích, dlouholeté
práci v MS ČČK Tábor a Spolku Tábor ve Slezsku. Blahopřejeme.

Členky Spolku připravily vystoupení na motivy známého filmu Slunce, seno…
Na parket vyrazil s kolem farář Otík, schovávajíc se pod deštníčkem, se slovy:
„Panenko Maria Podsrpenská...“, potkává Šimona, který přijel na brigádu a po
krátkém rozhovoru společně odcházejí „Tady tudy-tudy tady…“ ke vsi.
Na známou melodii ženy v šátcích, zástěrách a knihou na hlavě nastupují na
parket a promenádují se, poté co úvodní hudba dohrává, odhazují knihy, šátky,
zástěry, následuje další píseň a zatančí známé „trnky brnky“. Na závěrečnou
melodii se pokloní a s máváním odcházejí, smích a potlesk nadšených lidí je
vyprovází, prostě tahle klasika nikdy nezklame.
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Uprostřed sálu se připravil stůl, na který se donesl jubilejní dort, s nápisem
„Tábor 400 let“, uprostřed byl sladký obecní znak. Hosté si mohli dort
prohlédnout, vyfotit. Paní starostka vyzvala občany „rodáky“, kteří mají místo
narození Tábor, aby se dostavili, vyfotili a společně nakrojili dort. Dort byl
rozkrojen a nabídnut všem hostům. Dort byl krásný, velmi dobrý, moc za něho
děkujeme p. Janě Šrekové, která ho upekla.
Po celou dobu hrála country skupina Karavan, hosté, kteří zaplnili celý sál, si
mohli zazpívat, zatančit, prohlédnout vystavené fotografie a pobavit se.
Duo Tlachovi z Krnova večer vystřídalo skupinu Karavan a den pokračoval
Karmašovou taneční zábavou. Po setmění Táborskou oblohu rozjasnil všemi
očekávaný ohňostroj, parádní podívaná se líbila. Pak se tančilo, občerstvovalo a
dávalo „po kalíšku“ až do půlnoci, kdy se losovala připravená tombola. Poslední
cena byla cena párová, vylosovaní výherci, muž si oblékl montérovou blůzu,
žena zástěru a následovalo sólo v tomto pracovním obleku. Celé odpoledne a
večer bylo pro hosty nachystáno bohaté občerstvení, které připravily členky
Spolku.

Poprvé v historii Tábora je celý tento den profesionálně zdokumentován
natáčením filmu a fotografováním.
Paní starostka Jana Zechová se zúčastnila všech akcí, které byly připraveny a
děkujeme za čas, který věnovala naší vesnici.
Děkujeme OÚ Velké Heraltice za dort, ohňostroj a profi dokumentaci.
Potěšili nás lidé, kterým se u nás líbilo, a ještě ten den nás chválili a děkovali.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a samotném průběhu
oslav. Děkuji.
Bronislava Scheidelová – předsedkyně Spolku Tábor ve Slezsku

Výlet seniorů
Tento rok senioři v rámci výletu navštívili město Šternberk na Olomoucku.
Nejdříve jsme si prohlédli základní okruh hradu Šternberk. Průvodce nás
seznámil s historií hradu, jeho pány, reprezentačními salony, jídelnou a
ložnicemi. Kdo měl zájem, mohl si dokoupit vstupenku na doprovodnou výstavu
o životě rodu Liechtenstejnů.
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Po prohlídce bylo volno na občerstvení, oběd a přesun přes náměstí s přilehlými
ulicemi k Expozici času. V budově probíhala výstavka kočárků, i když jich bylo
jen pár, zavzpomínali si všichni, kdo se sám nebo své děti vozil v jakém kočárku,
nechyběly ani kočárky pro panenky.

Poté se nás ujal průvodce v Expozici času a začal jeho historií, od slunce, oběhu
hvězd, jejich objeviteli a badateli vesmíru, fyziků, k postupnému měření času,
od slunečních hodin až po současné. K vidění byly hodiny všech typů, některé
jsou krásná umělecká díla, zavzpomínali jsme u retro hodin, kdo které měl, ale
těch tam bylo málo.
Město Šternberk, známé závody do vrchu, Ecce Homo, je pro milovníky výletu
a poznání historie jako stvořené. Na hradě je možno projít čtyřmi okruhy, hned
vedle se nachází Augustiniánský klášter také s komentovanou prohlídkou,
Expozice času. Výstava kočárků skončila 31.8.2017. Projdete se malými
náměstíčky, ulicemi, vše krásně opravené.
Bronislava Scheidelová

Finálový úspěch heraltických barev na volejbalovém turnaji obcí
Mikroregionu Opavsko - severozápad 2017
V sobotu 26. srpna proběhl tradiční volejbalový turnaj obcí začleněných v
Mikroregionu Opavsko-severozápad. Tentokrát se pořadatelství ujala obec
Holasovice.
Právě Mikroregion Opavsko-severozápad v roce 2008-2009 získal dotaci ze
státních a evropských fondů na vybudování několika víceúčelových hřišť
s umělým povrchem v obcích mikroregionu a dále získává prostředky pro
zkvalitnění zázemí těchto členských obcí. V Holasovicích však na své hřiště
stále ještě čekají, a tak se turnaj odehrál netradičně na místním fotbalovém hřišti.
Účast týmů z jednotlivých obcí je, kromě Sosnové, samozřejmostí, a tak se klání
opět účastnilo 8 týmů – Brumovice, Úvalno, Neplachovice, Holasovice,
Stěbořice, Hlavnice, Bratříkovice a Velké Heraltice.
Sobotní počasí turnaji alespoň zpočátku moc nepřálo, po ranní spršce však i nebe
ukázalo sportu svou snad až příliš usměvavou tvář, a tak nejen sportovci ale i
diváci (mimochodem z Heraltic dorazila povzbuzovat náš tým velká skupina
fanoušků) vzali zavděk osvěžení v řece Opavě, která protéká v sousedství.
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Základní část turnaje byla rozdělena do dvou skupin, přičemž každé družstvo
muselo mít na hřišti alespoň dvě ženy či dívky. Po základní části, následovaly
zápasy o konečná umístění. Poslední týmy skupin hrály o sedmé místo, další o
páté, o třetí a vítězové postoupili rovnou do finále.
Heraltickému týmu tentokrát přál los a byl přidělen do skupiny se Stěbořicemi,
Brumovicemi a Bratříkovicemi. Příznivému osudu museli ale naši volejbalisti jít
tvrdě naproti a překonat svou největší slabinu - nervozitu a zbytečné chybování
– což se projevilo hlavně v prvním zápase s tentokrát oslabenými Stěbořicemi.
Také proti Brumovicím jsme odehráli lépe první část utkání, abychom nakonec
i ten druhý po větším boji ukořistili a tím si už téměř zajistili prvenství ve skupině
a finálovou účast. Stačilo jen málo – urvat aspoň set s Bratříkovicemi. Ovšem
prohra v tomto zápase nás naopak mohla poslat dokonce jen do boje o pátou
příčku. Naštěstí jsme trpělivou hrou sbírali bodíky a zvyšovali náskok, abychom
oba sety docela snadno vyhráli a vydobyli si tak právo bojovat o premiérové
vítězství v turnaji.
Bohužel výkony ze základní části jsme ve finále zopakovat nedokázali. V duelu
s největším favoritem z Hlavnice zvýšili naše akcie samotní soupeři, kterým
před vyvrcholením turnaje odjelo několik hráčů za jinými povinnostmi. Bohužel
jsme tento fakt obrátili spíše proti sobě a totálně nezvládli první set. Ve druhém
přišlo zlepšení, dokonce jsme dotáhli velkou ztrátu a podávali na vítězství,
ovšem jak jedno krásné úsloví praví, že „Na ……. i záchod spadne“ tak přišel
poslední míč zápasu, který pro sebe neuvěřitelnou shodou náhod získali hlavničtí
a po právu si tak zajistili obhajobu vítězství. Každopádně vystoupení našeho
týmu můžeme považovat za velice úspěšné a jménem obce jim děkujeme za
reprezentaci.
Na závěr ještě pro úplnost sestava Velkých Heraltic: Jana Fojtíková, Jana
Šreková, Petr Kukol, Tomáš Musálek, Matěj Návrat, Martin Šmajstrla.
Martin Šmajstrla, místostarosta

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
kontaktují pana Jaroslava Lukse, tel. 605 265 626 nebo pana Tomáše Musálka, tel.
605 486 19 nebo rovnou navštíví naše tréninky. Ty se konají již od začátku září
vždy ve středu 18 – 19 hod. v tělocvičně ZŠ Velké Heraltice. Neváhejte a staňte se
členy našeho volejbalového oddílu!

PodĚKOVÁNÍ
TJ Sokol Velké Heraltice ihned po skončení jarní části sezony úspěšně realizoval
asi největší investici v historii 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 finančně i pracovně podíleli).
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