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XI. ročník
č. 5/2018 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
krásné slunečné počasí je již v zapomnění a pomalu se musíme připravovat na
přicházející zimní období, které prožíváme většinou ve shonu a přípravách na
nadcházející vánoční čas.
Nezapomeňme však, že tyto svátky by měly být naplněny klidem, láskou a
vzájemným porozuměním. Sváteční pocit a romantiku této doby podtrhuje
obvykle sněhová nadílka, návštěvy našich blízkých, vánoční koncerty či jiná
společenská setkání.
Máme více času se zamyslet nad během života, radostmi i strastmi uplynulých
dnů, nad vztahy s lidmi okolo, spolupracovníky, sousedy, spoluobčany, ale i nad
vztahy v nejbližším rodinném kruhu.
Dovolte mi, abych vám i vašim rodinám popřála krásné prožití vánočních
svátků.
Jana Zechová, starostka obce

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ FOTOGRAFII“
Kategorie do 15 let

Kategorie 16 let a více

1. místo Klára Malotová

1. místo Kristina Štěpánová

2. místo Radek Stříbný
2. místo Kateřina Kubelková

3. místo Roman Stříbný

3. místo Josef Procházka
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Slovo starostky
Vážení a milí občané,
děkuji vám všem za projevenou velkou důvěru ve volbách a zvolení do funkce
starostky.
Nejprve bych chtěla poděkovat zastupitelům, kteří s námi pracovali v období
2014-2018 a podíleli se na rozvoji obce a místních částí.
V letošních říjnových komunálních volbách jste si vybrali své zástupce, z toho
jsou 3 noví. Jsem přesvědčena, že všichni nově zvolení zastupitelé se rychle
zapracují a budou pro naše občany pracovat s plným nasazením.
Před námi je obrovský kus práce, společně musíme pokračovat v rekonstrukcích
budov, rekonstrukcí vodovodu, postavit nový vodojem včetně čerpací stanice,
budování kanalizace a ČOV, pokračovat i v rozvoji našich menších místních
částí, práce byla, je a bude …
Chceme pokračovat v čerpání již přidělených dotací pro následující rok, budeme
se snažit o získávání dalších dotací na již vytvořené projekty nebo projekty, které
teprve vytvářeny budou.
Vážení spoluobčané, přivítáme všechny vaše snahy se zapojit do akcí obce,
protože o spolupráci s vámi skutečně stojíme. Přivítáme vaše podněty,
stanoviska, připomínky, na něž budeme reagovat a postupně je uskutečňovat.
Myslím si, že můžu za většinu zastupitelů slíbit, že chceme společně vykonat
kus dobré práce i v následujícím období, o kterých vás budeme pravidelně
průběžně informovat prostřednictvím obecního zpravodaje, úřední desky a
rozhlasu.
Věřím, že společným úsilím vše zvládneme nejen v obci Velké Heraltice, ale i
v menších místních částech – v Malých Heralticích, v Sádku, Košeticích a
Táboře. Chceme pracovat s osadními výbory, spolupracovat se spolky,
s organizacemi, podporovat místní firmy, živnostníky.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem pevné zdraví a hodně sil, a hlavně si přeji,
aby naši občané, kteří zde bydlí a lidé, kteří projíždějí naší obcí, i nadále říkali,
tady se toho hodně změnilo, tady se nám líbí …
Jana Zechová, starostka obce
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Odečty domovních vodoměrů
Upozorňujeme odběratele obecního vodovodu, že ve dnech 10. - 14. 12. 2018
budou prováděny pracovníky obce a správy vodovodu pravidelné odečty
vodoměrů a kontrola jejich technického stavu. Prosíme občany o zpřístupnění
měřidla. V případě, že nebude odběratel zastižen, bude mu vhozen do schránky
odečtový lístek, který je nutno odevzdat na OÚ nejpozději do 20. 12. 2018,
případně je možné nahlásit stav vodoměru e-mailem nebo telefonicky.
info Obecní úřad

Vánoční provozní doba obecního úřadu
Obecní úřad Velké Heraltice bude otevřen do čtvrtka 20. 12. 2018. Otevřeno
bude zase od středy 2. 1. 2019. Úřední hodiny zůstávají i v příštím roce
nezměněny, tj. pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
info Obecní úřad

Poplatek za psa, vodné a stočné
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2019 se nemění a je stanoven:
100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa,
starobní důchodci 60,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího
psa, se splatností do 30. 6. 2019.
VODNÉ A STOČNÉ
Cena za rok 2018 u vodného je ve výši 33,- Kč/m3 a cena stočného ve výši
23,- Kč/m3 se splatnosti do 30. 6. 2019.
Předtištěné formuláře s platebními údaji budou k vyzvednutí na Obecním úřadě
ve Velkých Heralticích od 25. 2. 2019.
Poplatek ze psů a vodné a stočné je možné zaplatit
- na OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu, pokladní hodiny jsou 9:00 10:00 a 15:00 – 16:00,
- převodním příkazem na účet OÚ: 6220821/0100 KB nebo
- dle předtištěného formuláře na poště (složenkou).
Pro snadnější identifikaci plateb žádáme o uvedení variabilního symbolu dle
formuláře, případně o upřesnění ve zprávě pro příjemce.
info Obecní úřad

Zákaz vstupu do lesů o Vánocích
Obecní úřad Velké Heraltice oznamuje, že od 1. prosince do 26. prosince 2018
vydává „Zákaz vstupu do prostorů mladších 20 let,“ které jsou ve vlastnictví
obce. Za porušení zákazu hrozí 20.000,- Kč pokuta. Některé porosty byly
opatřeny speciálním nástřikem, jenž za pokojové teploty silně zapáchá. Na toto
nařízení bude dohlížet lesní stráž a posílené hlídky Policie.
info Obecní úřad

Mimořádná nabídka dřeva pro občany
Obec Velké Heraltice nabízí občanům dříví z obecních lesů, takzvané horší
kvality (špice stromů, nahnilé oddenkové kusy atd.) jako palivové dříví. Cena
550-600 Kč/m3 + 15 % DPH. Dopravu po domluvě zajišťuje hajný Ing. Stuchlík.
Obec dále nabízí kvalitní dřevo (kulatinu). V případě zájmu předejte vyplněnou
žádost na obecní úřad.
info Obecní úřad
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Žádost o palivové dříví z lesů Obce Velké Heraltice
viz. Pravidla na odkup palivového dříví pro občany s trvalým pobytem ve Velkých Heralticích
(Velké Heraltice, Malé Heraltice, Sádek, Košetice, Tábor) pro rok 2018.

Jméno a příjemní:
Trvalé bydliště – číslo popisné:
Telefon:
Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů.
V

dne
……………………………
podpis žadatele

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pravidla pro odkup palivového dříví z obecních lesů občany obcí patřících pod
Obecní úřad Velké Heraltice v roce 2018
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
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Parkování v zimních měsících
Obec žádá občany, aby v zimních měsících neparkovali svá auta a přívěsné
vozíky na komunikacích nad dobu nezbytně nutnou. Způsobují tím potíže
příslušné technice provádějící údržbu sjízdnosti silnic a místních komunikací.
V případě poškození parkujícího vozidla údržbovou technikou majitel vozidla
riskuje, že mu vzniknou značné potíže. Na dodržování dopravních předpisů
dohlíží Policie ČR.
Děkujeme všem občanům za pochopení a tím i usnadnění práce těm, kteří se o
sjízdnost silnic a místních komunikací starají mnohdy s velkým vypětím.
info Obecní úřad

Změna ordinačních hodin od 1.1.2019 - MUDr. Krausová
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 12:30
8:00 - 12:30

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
info MUDr. Krausová

Zrušení místní knihovny v Košeticích
Oznamujeme čtenářům, že po domluvě s nadřízenou Místní knihovnou Pavla
Křížkovského v Holasovicích bude k 31. 12. 2018 ukončen provoz místní
knihovny v Košeticích. Důvodem je malý počet návštěvníků knihovny a vysoké
provozní náklady.
Návštěvníci knihovny mají možnost navštěvovat pobočku knihovny ve Velkých
Heralticích, a to v rozšířené výpůjční době, případně pobočku knihovny
v Malých Heralticích.
info Obecní úřad

Nová výpůjční doba knihoven od 1.1.2019
Pondělí 9:00 - 12:00
Středa
16:00 - 19:00
Úterý
16:30 - 17:30
Úterý
17:45 - 18:45 (sudé týdny)

Knihovna Velké Heraltice
Knihovna Malé Heraltice
Knihovna Sádek

info Obecní úřad

Tříkrálová sbírka
Stejně jako předešlé roky se i letos bude v naši obci konat Tříkrálová sbírka.
Skupinky tří králů navštíví domácnosti v termínu od 1.-14. ledna 2019.
Výnos z Tříkrálové sbírky 2018 umožnil nakoupit zdravotní materiál a
automobil pro ošetřovatelskou a hospicovou službu, pokračovat ve stavebních
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úpravách sociálně terapeutické dílny Radost, zřídit prostor střediska Naděje a
pořídit vozidlo pro Chráněné technické dílny.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 plánuje charita Opava využít na pomoc
nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, lidem, kteří nemohou
sehnat práci z důvodu různých handicapů, lidem s mentálním a duševním
onemocněním a osobám s mentálním a zrakovým postižením.
Charita Opava

Pokládání věnců k výročí 100 let republiky
V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí jejího založení. Ani
naše obec nemohla zůstat pozadu. Pietní akt pokládání věnců k pomníkům obětí
světových válek ve Velkých Heralticích i ve všech místních částech uskutečnili
členové zastupitelstva obce dne 1.11.2018.
Jako symbol nové naděje a budoucnosti byla za spolupráce dětí Základní školy
a zástupců Obce slavnostně vysazena lípa u Společenského domu. Tento národní
strom bude novým generacím v naší obci připomínat tento významný milník.
Velmi pěkný kulturní program si k oslavě jubilea připravili i žáci Základní školy.
Tradiční předvánoční akademie se tentokrát nesla v duchu historie naší vlasti od
1.republiky a přiblížila stěžejní okamžiky naší minulosti.
info Obecní úřad

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
Soutěž „O nejoriginálnější fotografii“
Proběhl již osmý ročník fotografické soutěže „O nejoriginálnější fotografii.“
Hodnocení soutěže měla i letos za úkol kulturní komise, která hodnotila
anonymní fotografie.
Po dlouhém rozhodování se výhercem v kategorii do 15 let stala Klára Malotová,
druhé místo získal Radek Stříbný a třetí místo obsadil Roman Stříbný.
V kategorii 16 a více let se na prvním místě umístila Kristina Štěpánová,
na druhém místě se umístila Kateřina Kubelková a třetí místo obsadil Josef
Procházka.
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Krásné ceny všem vítězům budou předány na 3. zasedání zastupitelstva obce.
Těšíme se na další ročník této zajímavé soutěže a věříme, že příští rok bude účast
ještě větší než v letošním roce a objeví se opět velice zajímavé a různorodé
fotografie.
Vítězné
práce
budou
vystaveny
na
webu
obce
www.obecvelkeheraltice.rajce.net, v obecní knihovně ve Velkých Heralticích a
ve vývěsní skřínce před restaurací „U tří kaštanů“.
info Obecní úřad

Jak to chodí na letišti
Měsíc říjen je měsícem knihoven, a tak děti z mateřské školy Velké Heraltice
zavítaly do místní knihovny.
Školní rok už nám dávno začal, ale my jsme s dětmi zavzpomínali na prázdniny
a dny volna, co jsme o nich dělali a kde jsme všude byli.
Hlavním tématem bylo letiště. Na děti čekalo posezení ve tvaru letadla a každý
dostal svůj pas, abychom mohli cestovat. Z dětí jsme vybrali letušku a pilota a
po nástupu do letadla jsme si povídali o tom, jak to na letišti chodí, co všechno
tam najdeme, jak vypadá letadlo, co se smí a nesmí v letadle dělat apod.
Na závěr si každý do svého pasu namaloval svou fotografii.
Děkuji dětem za návštěvu knihovny.
Kristýna Smolková, knihovnice

Mateřská škola Sádek
V září jsme s naší školkou navštívili kamarády ve Velkých Heralticích, kde jsme
společně shlédli „Velkou policejní pohádku“. 28.9. jsme pořádali Drakiádu.
I když byl slabý vítr, všichni účastníci se snažili pustit draka co nejvýše.
Po zdatném výkonu byly děti odměněny dráčkem z fidorky a párkem v rohlíku.
Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům panu Melichovi a panu Fenkovi.
1.10. jsme s dětmi navštívili Slezské divadlo a shlédli pohádku Broučci. Dětem
se pohádka moc líbila. A protože se blíží předvánoční čas, všichni jsme se
nemohli dočkat výletu do Slezské tvorby, kde nás seznámili nejen s výrobou
vánočních ozdob, ale také se zdobením a malováním baněk. Nakonec děti
navštívily tvořivou dílničku, kde si každý ozdobil baňku dle své fantazie. A hned
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druhý den jsme jeli opět do Opavy, tentokrát do kina Mír na zábavný písničkový
program krejčíka Honzy. Kromě prohlídky nově opraveného kina si děti
zatančily s krejčíkem Honzou.

19.11. naši školku navštívila paní Montágová ze Střediska volného času, která
si pro děti připravila zábavný taneční program. Na konci děti odměnila obrázkem
a sladkou odměnou za snahu.
Blíží se Advent, předvánoční čas, kdy společně zdobíme školku, posloucháme
koledy a těšíme se na Mikuláše, a hlavně na Ježíška.
23.11. jsme jeli do Velkých Heraltic na Adventní výstavu, kde si děti vyrobily
vánoční dekoraci.
27.11. jsme pořádali tvoření rodičů s dětmi, děti si společně s rodiči vyrobily
vánoční svícny. Pravou vánoční atmosféru jsme navodili pečením perníčků, kdy
jsme provoněli celou školku, děti si vyzkoušely zdobení perníčků a nejvíce se
těšily na ochutnávku.
A co nás čeká? Seznámíme děti s velmi známou tradicí trhání třešňové větvičky
„Barborky“ a už budeme očekávat návštěvu Mikuláše, čerta a anděla.
10.12. si nazdobíme vánoční stromeček a 12.12. navštívíme s dětmi Středisko
volného času, kde jezdíme každoročně na „Zvyky s Mikulášem“. Děti uvidí
vánoční pohádku, vytvoří si dáreček pro rodiče a zacvičí si s čerty.
13.12. připravujeme pro rodiče a hosty Vánoční
odpoledne, na které všechny srdečně zveme.
14.12. budeme mít s dětmi Vánoční nadílku.
Děti se vždy nemohou dočkat, ráno pouštíme
lodičky, ochutnáváme cukroví a poté čekáme na
zazvonění zvonečku a příchod Ježíška. Děti jsou
plné očekávání a každého rozveselí jejich zářivá
očka při rozbalování dárků. Vánoční atmosféru
každoročně ukončujeme návštěvou prodeje
kaprů.
Romana Hildebrandová
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Podzim v MŠ Velké Heraltice
Na začátku školního roku, v září jsme využili krásného počasí a společně s rodiči
jsme uspořádali podzimní procházku. Vydali jsme se z MŠ na dolní hřiště, kde
si děti zasportovaly a zdolávaly připravenou překážkovou dráhu. Všichni si užili
poutavé vystoupení pana Přikryla a jeho pejska. Ten všem přítomným předvedl
pěkné kousky, poslušně reagoval na pokyny tatínka i malé Alenky. Nakonec
byly do krátkého programu zapojeny i ostatní děti. Všichni si pak společně
opékali dobroty na ohni, povídali si a s pocitem pěkně stráveného odpoledne se
pomalu vydali na cestu domů.
S kamarády z MŠ Sádek a 1. třídy ZŠ se děti poučily o dopravní prevenci
shlédnutím pohádky „Velká policejní pohádka“ divadélka „Ententýky“. V rámci
tohoto tématu jsme navštívili místní stanici Policie ČR. Policisté s dětmi
diskutovali o dopravní prevenci a prevenci sociálně patologických jevů. Také
dětem ukázali prostory své služebny a umožnili jim prohlédnout si vybavení
služebního auta. Starší děti navštívily Dům umění Opava. Prostřednictvím
galerijní animace „S vůní hlíny mizí splíny“ se děti seznámily s osobností a
tvorbou slovenského umělce Mira Brooše.

Pěkným programem a vzpomínkou na uplynulé léto a prázdniny nás v místní
knihovně provedla slečna Kristýna Smolková.
Děkujeme všem, kteří nám do školičky přispěli starým papírem při sběru pro MŠ
– za výtěžek zakoupíme hračky pro děti k Vánocům.
Ve slavnostním oblečení ve Slezském divadle děti prožívaly krásný pohádkový
příběh Popelky. Příběh se dětem velice líbil a dobře se bavily, když princ hledal
střevíček u paní učitelky Janičky. O přestávce se děti také seznámily
s prostředím a slavnostní výzdobou prostor divadla.
Protože se blíží doba adventní, a my také nechceme zůstat stranou, zajeli jsme
se staršími dětmi potěšit obyvatelky domova pro seniory Bílá Opava. Děti
babičkám předvedly pásmo lidových tanečků a básničky pro babičky, nakonec
babičkám popřály pěkné Vánoce a předaly jim vlastnoručně vyrobené kytičky
pro radost a na památku.
V době adventu budou naše děti poznávat a spoluprožívat tradice našeho kraje,
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zvyky a obyčeje charakterizující toto krásné období roku. Ale o tom zase příště.
Za celý kolektiv pracovnic MŠ Vám všem přeji krásné a pokojné Vánoce, hodně
štěstí a zdraví v příštím roce.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

100 let republiky
K významným osmičkám naší republiky Základní škola ve Velkých Heralticích
připravila důstojnou oslavu. Všechny třídy se do příprav zodpovědně zapojily.
Oslavy vyvrcholily 25. října prezentací projektu „STO LET REPUBLIKY“
ve Společenském domě ve Velkých Heralticích. Děti od 1. do 3. třídy sestavily
program věnovaný osobnosti T. G. Masaryka. Představily ho nejenom jako
prezidenta 1. Československé republiky, ale také jako obyčejného, pilného,
bystrého, pracovitého člověka, milujícího přírodu, zvířata, knihy, rodinu a
cestování.
Žáci 4. a 5. třídy ve scénkách zdramatizovali Masarykovy moudré citáty.
Šesťáci se zhostili tématu 1. světová válka a vznik republiky.
Žáci 7. třídy měli těžký úkol. Poprali se s ním skvěle. Ztvárnili ponurý rok 1938,
mnichovskou zradu.
Útrapy roku 1948, nástup Klementa Gottwalda, stalinovskou éru, politické
procesy, statečnost Milady Horákové – uchopili pevně do svých rukou osmáci.
21. srpen 1968 se zapsal neslavně do našich dějin a hrdinný čin vysokoškolského
studenta Jana Palacha žáci a budoucí studenti vnímají velmi intenzivně. Nejstarší
žáci školy se pokusili ve své dramatizaci zdůraznit stěžejní okamžiky této éry.
Myslíme si, že se nám projekt k 100. výročí vzniku republiky vydařil. Děti se
nenásilnou, hravou a kreativní formou seznámily s důležitými historickými
okamžiky existence našeho státu.
Mgr. Naděžda Uhlířová, učitelka

Netradiční rekord
Naše škola se zúčastnila pokusu o netradiční rekord pořádaného známou
agenturou Dobrý den z Pelhřimova – „Český den s českými vlajkami“. I tato
aktivita byla jednou z připomínek významného výročí 100 let od vzniku našeho
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samostatného státu.
V průběhu týdne celá škola malovala naše
národní vlajky, se kterými jsme se všichni
vyfotili ve Společenském domě. Zároveň
jsme vytvořili živý obraz naší státní vlajky
na školním hřišti, a také vysadili lípu
společně s paní starostkou obce u
Společenského domu.
Ředitelka školy, výchovný poradce a dva
žáci naší školy asistovali při sadbě stromu
v zámeckém parku společně s panem
ředitelem, zástupkyní, žáky a ostatními
zaměstnanci SŠ, DD a ŠJ ve Velkých
Heralticích.
Mgr. Jaromír Musila, učitel

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH

100 let ČSR v Táboře
Spolek Tábor ve Slezsku a Osadní výbor Tábor uspořádali oslavu k památce
100. výročí vzniku Československé republiky.
V sobotu 27.10. 2018 večer se sešli občané s rozsvícenými lampiony u bývalé
zbrojnice. Někteří se dostavili i v dobových kostýmech a do průvodu vyjel i starý
dětský kočárek.

Příchozí obdrželi trikoloru s nápisem „100“. Po krátkém proslovu a státní hymně
se přítomní v čele s vlajkonošem vypravili na průvod vesnicí. Zastavili se u
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kříže, KD a kaple, kde byly symbolicky zapáleny svíčky. Poté průvod došel ke
hřišti, kde všichni netrpělivě očekávali odpálení ohňostroje. Tábor ozářilo 100
jubilejních ran k výročí vzniku ČSR. Poté se ozval potlesk. Počasí nám
nedovolilo zůstat venku, a tak se průvod vydal do KD, kde jsme vyvěsili státní
znak, vlajku a obrázek s T. G. Masarykem, zněly prvorepublikové písně. Pro
všechny přítomné bylo připraveno malé občerstvení, následovalo posezení
s přáteli, fotografování v kostýmech. Účastníci v dobových kostýmech byli
nepřehlédnutelní a dodali celé oslavě noblesu a atmosféru první republiky.
Teplé nápoje zajistil Spolek, pečivo členky Spolku, děkujeme.
Děkujeme všem za účast na oslavě tohoto významného jubilea, vzniku ČSR,
v naší malé vesnici.
Bronislava Scheidelová

TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE
Vážení příznivci heraltické čutané!
Přinášíme vám krátké zhodnocení podzimní části sezony 2018/2019.
Že druhá sezona je po postupu kritická, dokazuje aktuálně nelichotivé tabulkové
postavení našeho mužského týmu v nabité I. A třídě. Popravdě i samotná letní
příprava, kde jsme sice opět vyhráli tradiční Memoriál Františka Matyáše
v Jakartovicích, se nám nijak zvlášť herně nepovedla, což se projevovalo hned
ze začátku podzimu a ještě markantnější to bylo s jeho závěrem. A tak paradoxně
jsme si spravili chuť v okresním poháru, kde jsme i přes nepříznivý los a výjezdy
na soupeřovy hřiště nezaváhali a po dvou letech opět budeme bojovat ve finále
poháru, kde se nám někdy v dubnu 2019 postaví do cesty tým TJ Sokol
Darkovice. Naopak mistrovská část sezony opět ukázala naši jalovost na hřištích
soupeřů. Navíc jsme bojovali se zraněními klíčových hráčů, když nám jinak
početný výběr prořídl málem až na minimum toho, co šlo vůbec na zápas
postavit. Aktuální předposlední sestupová pozice je tak logickým vyústěním
potenciálu mančaftu a nezbývá než věřit, že se přes zimu dáme dokupy a na jaře
ještě o záchranu pořádně zabojujeme. Zimní spánek našim mužům skončí
tradičním zimním turnajem v malé kopané O Heraltický škrpál 5. 1. 2019 a
v polovině ledna začne pak tvrdá zimní příprava lemovaná řadou přípravných
zápasů a kondičním soustředěním v Beskydech v polovině února.
Naší velkou radostí jsou naše mládežnické týmy starších a mladších žáků a také
starší přípravky, kde se na trénincích i mistrácích protočí téměř na 40 dětí!
Velmi slušně se s podzimem popasovali naši starší žáci. Ve své premiérové
sezoně v soutěži na celé hřiště 1+10 prokázali zlepšení z loňské sezony v menší
formě fotbalu, a i díky dobré přípravě a kvalitními zápasy proti Juventusu
Bruntál hrající krajskou soutěž se v konkurenci prajzkých týmů neztratili a
prokázali celkem vyrovnanou výkonnost a dosáhli na průběžnou stříbrnou
příčku. Věřme, že tento trend vydrží i do dalších sezon, abychom v dohledné
době mohli opět založit tolik chybějící družstvo dorostu.
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Muži I. A třída MSKFS skupina A
Rk.

Družstvo

Tabulka starší žáci okresní soutěž 1+10

Záp.

Body

Rk.

Družstvo

Záp. Body

1

Kobeřice

13

35

1

Hať

9

18

2

Fulnek

13

28

2

Velké Heraltice

9

15

3

Jakubčovice

13

28

3

Štěpánkovice

9

11

4

Darkovičky

13

22

4

Kozmice

9

6

5

Štěpánkovice

13

22

6

Bolatice

13

20

7

Chlebičov

13

19

8

Kravaře

13

17

9

Mokré Lazce

13

16

10

Slavkov

13

16

11

Vřesina

13

14

12

Ludgeřovice

13

12

13

Velké Heraltice

13

11

14

Suché Lazce

13

0

Velká spokojenost i nadále pokračuje s týmem mladších žáků, kteří i přes odliv
svých tahounů do starší kategorie i nadále okupují čelo tabulky a ještě vydatně
podporují svou účastí také tým starších žáků. Výborný podzim si trochu zkazili
špatným poločasem v bitvě o první příčku ve Slavkově, kterou nakonec
nezvládli a jen kvůli tomu se musí smířit také jen se stříbrnou, ale jinak opět
skvělou pozicí.
Příjemným překvapením je pro nás tým starší přípravky. Na konci minulé sezony
jsme čelili velkým potížím s doplněním kádru benjamínků, kdy to málem
vypadalo na to, že nebudeme mít dostatek špuntů na to, abychom je přihlásili do
soutěže. Nakonec se na jaře a přes léto podařilo získat nové hráčky i hráče a
mravenčí práce našich trenérů se pozvolna začala projevovat, a i když výsledky
byly kolikrát daleko lepší než samotná hra, tak důležitý je elán a chuť se hýbat a
udržet je u sportu.
Tabulka mladší žáci okresní soutěž 1+7
Rk.

Družstvo

Tabulka starší přípravka okresní soutěž 1+5

Záp. Body

Rk.

Družstvo

Záp. Body

1

Slavkov

6

18

1

Slavkov

8

24

2

Velké Heraltice

6

15

2

Velké Heraltice

8

18

3

Holasovice

6

12

3

Holasovice

8

18

4

Vítkov

6

9

4

Slavia Opava "B"

8

14

5

Skřipov

6

6

5

Hlavnice

8

12

6

Stěbořice

6

3

6

Vítkov

8

9

7

Štáblovice

6

0

7

Jakartovice

8

7

8

SFC Opava

8

4

9

Budišov n/B

8

0
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Vedení Sokola děkuje mladým hráčům i realizačním týmům za příkladnou
reprezentaci a jako malou odměnou pak bylo uspořádání ukončení sezony
v místní pizzerii.
V práci s našimi malými svěřenci nechceme zahálet ani během zimní přestávky,
proto již postupně od listopadu a pak opět naplno od ledna začnou tréninky na
umělce u školy, případně pak v tělocvičně při nepříznivém počasí. Zároveň je
v plánu účast na halových turnajích na Opavsku či Bruntálsku a také v plánu
kondiční a herní soustředění během jarních školních prázdnin 2019.
Za TJ Sokol Martin Šmajstrla

Přehled společenských akcí prosinec 2018 – leden 2019
PROSINEC
ADVENTNÍ KONCERT V SÁDKU
Sobota 8. prosinec 2018, KD Sádek
Pořádá: Osadní výbor
KARMÁŠ VE VELKÝCH HERALTICÍCH
Neděle 9. prosinec 2018, kostel Vel. Heraltice
Pořádá: Římskokatolická farnost Vel. Heraltice
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Pondělí 24. prosinec 2018, kostel Vel. Heraltice
Pořádá: Římskokatolická farnost Vel. Heraltice
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Středa 26. prosinec 2018, Společenský dům Vel. Heraltice
Pořádá: TJ Sokol Vel. Heraltice

LEDEN
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
1. - 14. ledna 2019, Velké Heraltice, Malé Heraltice, Sádek, Košetice, Tábor
Pořádá: Charita Opava
O HERALTICKÝ ŠKRPÁL - TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Sobota 5. ledna 2019, Víceúčelové hřiště Velké Heraltice
Pořádá: TJ Sokol Velké Heraltice
ZIMNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Sobota 19. ledna 2019, Tělocvična ZŠ Velké Heraltice
Pořádá: TJ Sokol Velké Heraltice

Přejeme všem občanům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
spoustu zdraví, štěstí a porozumění.
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