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Vážení spoluobčané,
začalo léto, prázdniny jsou tady a my všichni se jistě těšíme na dovolenou,
relaxaci a dny plné sluníčka.
Prázdniny jsou dny, kdy máme tak nějak více času. Všeobecný shon zpomalí a
my si můžeme vychutnat čas volna, odpočinout si a strávit příjemné chvíle
v blízkosti rodiny a přátel.
Přeji všem krásné prožití volných dnů, hodně sluníčka, pohody, a především
ničím nerušený odpočinek, který si každý z nás jisto jistě zaslouží.
Jana Zechová, starostka obce

Slet čarodějnic ve Velkých Heralticích

Dětský den ve Velkých Heralticích

Dětský den v Táboře
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Otázky pro starostku
V posledním obecním zpravodaji jsme Vám položili otázku, jestli budete
kandidovat na podzim v komunálních volbách do zastupitelstva. Znáte už
odpověď?
Moje odpověď zní „ano, budu kandidovat“. Ke kandidatuře mě přesvědčili
hlavně občané, kteří mě stále podporují svými hlasy. Povídám si s lidmi třeba v
obchodě, nebo na ulici, na zdravotním středisku, poště, na schůzkách v
místních částech a obcích. Nekritické obdivování samozřejmě nefunguje, ale
nápady, připomínky, návrhy, o kterých s občany živě diskutujeme, určitě ano,
názory mladých, střední generace nebo i seniorů.
Některé nápady řešíme i na společenských akcích, na fotbale, na volejbale, v
restauraci, tomu prostě nezabráníte, protože i když se jdete mezi lidi pobavit,
většinou to „sklouzne“ na povídání o naší obci.
Mám v hlavě spoustu nápadů, jak vylepšit obce, chci občanům přinést to, co
třeba v jiných obcích v okolí nemají. Konečně jsme našli prostory pro
vybudování lékárny, dále zázemí pro Charitu, půjčovnu pomůcek pro seniory
(např. invalidní vozíky, kompenzační pomůcky, chodítka a další), dále pro
mladé zařídit fitcentrum, aby nemuseli jezdit do měst, zprovoznit mateřské
centrum pro maminky s dětmi, aby se mohly scházet a společně si povídat, zvát
si odborníky, pediatry, lektory vyučující malé děti hravou formou cizí jazyky,
např. angličtinu.
Mám na stole už i studii na centrum obce, je to moc pěkný projekt, který se
bude určitě líbit.
Máte v úmyslu zapojit do těchto zajímavých projektů i veřejnost?
Samozřejmě, že chceme, aby se naši občané podíleli na projektech. A nejen ve
Velkých Heralticích, ale takto pracujeme se spolky, s osadními výbory v
místních částech, chceme, aby si sami zvolili, co chtějí mít. Obec, respektive
zastupitelé, jsou pak od toho, aby schválili uvolnění financí z rozpočtu obce.
Aby se návrhy realizovaly a nedaly tzv. „do šuplíku“.
Ve funkci jste téměř 12 let, překvapí Vás u této práce ještě něco?
To víte, že ano. Vždycky mě rozlobí nesmyslné zákony, nebo řeči, že jsme nic
neudělali. Jsem v tomhle dost ctižádostivá a bojovná, sama nemám ráda, když
úsilí nikam nevede a osobně si myslím, že za ty roky práce jsme se zastupiteli
hodně posunuli laťku nejen ve Velkých Heralticích, ale i v našich místních
částech. S obecními pracovníky jsme skutečně odvedli obrovský kus práce,
někteří si toho všimnou, jiní dělají, že to nevidí, ale na to už jsme si také
zvykli.
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Pak mě také překvapuje to, že na moje místo se derou lidé, kteří nemají
charakter. To je ale asi zřejmě v každé profesi. Naučila jsem se nad tím
mávnout rukou a nebrat si to osobně.
Baví Vás ještě tato práce?
Můžu říct, že ano. Baví mě a hlavně miluju stavby. Když stavíme nebo
rekonstruujeme, jsem ve svém živlu, je to totiž vidět.
Všechny práce v naší republice bohužel zatěžuje neuvěřitelná byrokracie, která
je rok od roku horší. Těch papírů, formulářů, dotazníků a všeho kolem, co musí
starosta a jeho nejbližší spolupracovníci vyplnit, to chce už opravdu silné
nervy.
Vážím si toho, že můžu pracovat s občany a lidmi, kterým na obci záleží a
pomáhají mi svými zkušenostmi, radami, návrhy, přestože podnikají nebo jezdí
pracovat do větších měst.
Taky dobře vím, že je důležitá pohoda, společenský život a infrastruktura pro
lidi, kteří tu žijí.
Život se přece skládá z mnoha drobných radostí, pracovních i osobních. Tak si
je nezapomeňme užít, aby to za to stálo. A taky nikdy nezapomeňme na tři
důležitá slova: děkuji, prosím a omlouvám se.
Jana Zechová, starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Omezení pracovní doby obecního úřadu během prázdnin
Obecní úřad Velké Heraltice upozorňuje, že z důvodu čerpání dovolených
dojde v období od 1.7. do 31.8. 2018 k omezení pracovní doby.
info Obecní úřad

Důležité upozornění – Rekonstrukce obecního vodovodu
Sdělujeme, že v těchto dnech, od 7.6.2018 do 30.9.2018 bude probíhat
rekonstrukce obecního vodovodu pod zámkem ve Velkých Heralticích, včetně
odstranění staré a výstavby nové úpravny a výtlaku z nových vrtů.
Může se stát, že pitá voda bude zabarvená. Obec ve spolupráci se Zdravotním
zkušebním ústavem a Okresní hygienickou stanicí v Opavě odebírá a
kontroluje vzorky vody a konzultuje veškeré vzniklé situace ohledně oprav
vodovodního řádu, chlorování a odkalování.
Doporučujeme, abyste ráno před použitím pitné vody provedli „odkalení“
Vašeho vnitřního rozvodu tak, že po dobu 20-30 sekund necháte vodu téci.
Množství takto vypuštěné vody odpovídá jednomu spláchnutí WC.
Upozorňujeme, že může docházet k častějším odstávkám vody, o kterých
budeme informovat rozhlasem.
info Obecní úřad
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Omezení používání pitné vody
Obec Velké Heraltice z důvodu dlouhodobého nedostatku vody vyzývá
uživatele obecního vodovodu, aby omezili používání pitné vody k užitkovým
účelům jako zalévání zahrad, napouštění bazénů, čištění vozovek, mytí aut
apod.
Obec také žádá občany, aby vodou co nejvíce šetřili a zbytečně neplýtvali!
info Obecní úřad

Informace k platbám za odpad
Poplatek je účtován 3x ročně vždy za čtyři kalendářní měsíce. Společnost
Technické služby zpracovává složenky v průběhu následujícího měsíce.
Složenku je možné uhradit na poště (zaplacením složenky nebo bez poplatku
vyplněním vkladového lístku) nebo bezhotovostním převodem na účet, dle
údajů uvedených na složence.
V případě, že by občané zjistili po obdržení složenky nesrovnalosti
ve fakturačních údajích nebo neobdrží složenku vůbec, mohou se obrátit na
pracovníky Technických služeb pana Jiřího Granzera - tel. 607005772 nebo
paní Dagmar Kremrovou - tel. 603586926.
info Obecní úřad

Provozní doba knihoven o prázdninách
Během prázdnin bude provoz knihoven omezen. Všechny knihovny budou
otevřeny pouze v sudé týdny a to následovně:
Knihovna
Den
Půjčovní doba
Otevřeno
Malé Heraltice
Úterý
17:00 – 18:00 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9.
Velké Heraltice Středa 16:00 – 17:00 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9.
Sádek
Středa 17:15 – 18:00 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9.
Od 24.7. a 25.7. budou v knihovnách k dispozici nové cirkulační soubory knih.
info Obecní knihovna
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Změny ordinační doby během letních prázdnin
Ordinace stomatologické lékařky – MUDr. Krausová
Dovolená: 29.6. – 4.7.2018
23.7. – 3.8.2018
Během prázdnin platí stávající ordinační hodiny.
Ordinační hodiny
PONDĚLÍ
8:00 – 17:00
ÚTERÝ
8:00 – 17:00
STŘEDA
13:00 – 17:00
ČTVRTEK
8:00 – 12:00
PÁTEK
8:00 – 12:00
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 2. do 12. července 2018 bude ordinace mimo provoz.
Zastupuje MUDr. 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
Info Lékaři

Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018 je opět 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
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Dotace
Jak jste si již mnozí všimli, obec začala se zateplením budovy mateřské školy
ve Velkých Heralticích. Na tuto akci „Snížení energetické náročnosti objektu
mateřské školy ve Velkých Heralticích“ získala obec dotaci ve výši
1.389.806,19 Kč z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního
programu životního prostředí 2014-2020. Také se na tento projekt podařilo
získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu na
podporu financování akcí s podporou Evropské unie ve výši 1.000.000 Kč.
Z Ministerstva životního prostředí získala obec také dotaci na akci „Skupinový
vodovod Velké Heraltice – čerpací stanice, vodovodní řád (výtlak), úpravna
vody“ ve výši 3.000.000 Kč. Díky této dotaci se zprovozní vrty pod Zámkem a
vybuduje se nová úpravna vody.
info Obecní úřad

Nové třídění odpadů šetří občanům peníze
Před půl rokem obec zavedla nový systém třídění odpadů. Objem
nevytříděného směsného odpadu se prokazatelně snížil už za první pololetí
tohoto roku oproti roku 2017. Hlavní změnou systému bylo to, že lidé zaplatí
jen za komunální odpad tolik, kolik ho dají do své popelnice. Zároveň se
potvrdilo, že lidé se naučili ještě více třídit do sběrných nádob a pytlů plast,
papír, sklo. Obec investovala před pěti lety také do vybudování kompostárny
ve Velkých Heralticích, nyní rozšiřuje provoz o další kompostárnu v místní
části Sádek. Obec poskytla do každé domácnosti bezúplatně kompostéry, do
kterých dávají občané biologicky rozložitelný odpad.
Obec chce osvětou a propagací dál přesvědčovat obyvatele k lepšímu třídění.
Právě třídění by mělo při očekávaných rostoucích poplatcích za skládkování
pomoci udržet ceny za vyvážení popelnic bez větších změn. Případné zvýšení
poplatků za skládkování, navrhované v novém zákoně o odpadech, by
znamenalo v roce 2023 i navýšení nákladů pro naše občany.
Letos činí vývoz jedné popelnice o obsahu 120 l 60,- Kč, popelnice o obsahu
240 l pak 100,- Kč. Svozová firma zaznamenává každý výsyp popelnic
počítačem umístěným v popelářském autě, a to pomocí čipu, který je umístěn
na popelnici a je v něm vygenerováno jméno a příjmení, adresa, velikost
popelnice a další údaje potřebné ke zpracování. Výstupem je pak přehled
o vývozu jednotlivých popelnic našich občanů.
Jak předcházet vzniku směsného odpadu?
Správná odpověď na tuto otázku je důležitá. Jde totiž o to, abychom neplatili
zbytečné výdaje za likvidaci komunálního odpadu. Z analýz, které se v našem
státě provádějí, vyplývají jasná fakta. Až 37 % obsahu nádoby na komunální
odpad tvoří biologický odpad, který se dá zpracovat přímo prostřednictvím
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kompostéru a kompostování. Ten pak můžeme po čase navrátit zpět do půdy.
Odměna za zpětný odběr?
Za zpětný odběr, tedy vytříděný papír, plast, sklo, dostává obec odměnu.
V období od 1.1. do 31.3.2018 byly občany vytříděny 4 tuny papíru, 9 tun
plastu, 6,7 tun skla a získali jsme od společnosti EKO-KOM, a.s. 63.633,- Kč.
V loňském roce 2017 obec obdržela za stejné období 59.204,- Kč.
info Obecní úřad

Třídíte správně?
Kontejnery na sklo (zelené)
Co do kontejneru PATŘÍ
- nevratné láhve bez uzávěrů
- sklenice od kompotů apod.
- lahvičky od kosmetiky a čistících prostředků
- okenní skla
- tabulková skla ze skříní
- skleněné nádobí
- skleněné střepy

Co do kontejneru NEPATŘÍ
- keramika
- porcelán
- kamenina
- zrcadla
- žárovky a zářivky
- autoskla
- televizní obrazovky

Kontejnery na plasty (žluté)
Co do kontejneru PATŘÍ
- PET láhve od nápojů (čisté, sešlápnuté)
- igelity, sáčky, tašky, čisté fólie
- vymyté kelímky od potravin bez víček
- krabičky od pokrmových tuků
- obaly od mycích prostředků
- prázdné obaly od kosmetiky
- misky, kbelíky, hračky, plastové výrobky
- obaly TetraPak (krabice od mléka, džusu)

Co do kontejneru NEPATŘÍ
- textil
- linolea a výrobky z PVC
- molitan
- guma
- kabely
- znečištěné plastové obaly

Kontejnery na papír (modré)
Co do kontejneru PATŘÍ
Co do kontejneru NEPATŘÍ
- noviny, časopisy, sešity, knihy, kancelářský papír - uhlový papír (kopírák)
- katalogy, reklamní letáky, papírové obaly, karton - voskový papír
a lepenka
- papírové krabice – před vložením do kontejneru
- papír znečištěný
rozkládejte, ušetříte tak místo v kontejneru
potravinami
- obvazy
- pleny
- textil

Plast a papír by měli občané dávat hlavně do žlutých pytlů, které jsou
k dispozici na obecním úřadě. Pytlový svoz probíhá vždy první středu v měsíci.
info Obecní úřad
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Soutěž „O nejoriginálnější fotografii“
Obec Velké Heraltice vyhlašuje osmý 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 e-mail smolkova.kristyna@seznam.cz, a to
do 30. 10. 2018. 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

ČEZ Distribuce upozorňuje!
Upozorňujeme klienty, že v poslední době se stále častěji setkáváme s případy,
kdy se někteří jedinci vydávají za naše zaměstnance a lstivým způsobem naše
klienty obelhávají s cílem získat vlastní prospěch.
Naši zaměstnanci vstupují do objektu nebo na nemovitosti jen k účelům
definovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize našeho
zařízení, odečtu elektroměru apod. Vždy u sebe mají služební průkaz
s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860.
Od klientů nepotřebujeme na místě předkládat žádné doklady a nevybíráme
žádnou hotovost.
Více informací naleznete na www.cez.cz/nedejtese, kde je také uvedeno
Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních
obchodníků s energiemi.
Skupina ČEZ

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Navštívil nás Adolf Dudek
Na konci května nás opět navštívil ilustrátor dětských knih Adolf Dudek.
Ten nejdříve zavítal do mateřské školy v Sádku a poté do mateřské školy ve
Velkých Heralticích, kde vystoupil se svým představením „Hrajeme si na
malíře“. Pan Dudek zábavnou a interaktivní formou seznámil děti se svou prací
ilustrátora dětských knih a časopisu Sluníčko.
Děti na interaktivní tabuli dokreslovaly obrázky, plnily různé úkoly apod. Na
konci vystoupení proběhla autogramiáda, kdy se pan Dudek všem dětem
podepsal a vyfotil se s nimi.
Jak je již zvykem, navštívil ilustrátor také základní školu ve Velkých
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Heralticích, kde učil žáky 8. a 9. třídy malovat pomocí čtyř základních
geometrických tvarů. Žáci kreslili krajinu, město, lidské tělo a dlaň.
Moc děkujeme za všechna vystoupení a budeme se těšit na setkání v příštím
roce.

Slavnostní otevření knihovny ve Velkých Heralticích
Ve středu 13. června byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná obecní
knihovna ve Velkých Heralticích.
V dopoledních hodinách se
do knihovny přišly podívat
děti z mateřské školky ve
Velkých Heralticích. Děti
symbolicky přestřihly pásku a
poté se rozhlédly v knihovně.
U drobného občerstvení si
vybarvily obrázky a prohlédly
knížky.
V 15 hodin pak proběhlo
oficiální otevření knihovny v nově zrekonstruovaných prostorách v budově
obecního úřadu. Po úvodním slovu starostky a knihovnice, přestřihla starostka
s přítomnými zastupiteli slavnostní pásku a zpřístupnili tak prostory knihovny
návštěvníkům. Ti mohli nad šálkem kávy a zákusku posedět a popovídat si o
knihách a životě.
Všem přítomným děkujeme za účast a doufáme, že se vám v nové knihovně
bude líbit a budete ji pravidelně navštěvovat.
Pasování prvňáčků do Řádu čtenářského
V letošním roce se Obecní knihovna ve Velkých Heralticích podílela společně
s prvňáčky naší Základní školy na projektu „Za pohádkou do knihovny aneb
Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského“. Cílem projektu bylo ukázat
dětem, že čtení není jen učení a kolikrát trápení, ale dá se dělat i zábavnou
formou. Třídní učitelka paní Petra Zemková přečetla dětem předem určené
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pohádky, děti pak dostaly pracovní listy, které si vybarvily, doplnily hádanky,
vypracovaly úkoly a takto pěkně zpracované listy pak byly dětem na závěr
projektu svázány do knihy. Dne 27. června pak proběhlo v našem „Království
Velkoheraltickém“ pasování prvňáčků do Řádu čtenářského. Malí čtenáři byli
královnou Knihoslavou I. pasování na rytíře a rytířky. Malí rytíři „Řádu
čtenářského“ za svou píli a snahu dostali na památku své roztomilé výtvory
svázané v knize, pasovací listinu a kufřík plný odměn.
Kristýna Smolková, knihovnice

Zprávičky z MŠ Sádek
Prázdniny jsou za dveřmi a se školním rokem se pomalu loučíme. V květnu a
červnu jsme si naplánovali výlety, ze kterých byly děti nadšeny. Navštívili
jsme Masarykovu střední školu zemědělskou, kde jsme si mohli prohlédnout a
pohladit mláďata hospodářských zvířat a podívat se na vojenské a policejní
auta, následně se do nich posadit nebo si vyzkoušet sirény a vysílačky.
V polovině května jsme navštívili Arboretum v Novém Dvoře a kochali se
rozkvetlými rododendrony. Děti také zaujaly lišky, které si mohly zblízka
prohlédnout. Vřele jsme přijali pozvání do Velkých Heraltic na zámek, kde
naše děti plnily úkoly na různých stanovištích v rámci „Pohádkového parku“.

Dětem se moc líbila jízda na koních, psí agility a také představení klaunů. Naši
školku navštívil Adolf Dudek, jehož program děti velmi bavil. Na návštěvu
přijela i MŠ z Velkých Heraltic a společně jsme si užili sférické kino.
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Největší odměnou pro
děti byl dětský den
v Jamnici. Za soutěže
si vybojovaly nanuk a
odvezly si vlastnoručně
malované triko. Jedním
z posledních
výletů
byla procházka po
Cvilíně a samotný
výstup na rozhledu,
děti se sice snažily
poctivě spočítat její
schody, ale správných
144 schodů jsme se nikdo nedopočítal ☺. Zato se jim moc líbil rozhled na celé
okolí Krnova a Polska. Výlety nám ještě nekončí, poslední nás čeká 25. 6. a
vyrazíme k „Vodníku Slámovi“ do Lhoty u Opavy. Program nám nachystaly
trenérky sportovního gymnastického klubu Špičková Opava, čeká na nás Pat a
Mat a jejich sportovní stanoviště po celém areálu. Se školáky se rozloučíme 26.
6. na Zahradní slavnosti. Tím naším předškolákům a naší školce pro letošní
školní rok odzvoní zvonec a téhle pohádky se skřítkem Medovníčkem bude
konec.
Za MŠ Sádek Marie Komárková

Z dění v naší školičce ve Velkých Heralticích
V dubnu naši MŠ navštívil příslušník místní Policie ČR, který děti poučil o
správných zásadách dopravní výchovy, o nebezpečí styku dětí s neznámou
osobou, a také o škodlivosti sociálně patologických jevů ve společnosti.
Letošní svátek osvobození děti prožívaly
návštěvou bunkru z druhé světové války, kde
položily
symbolickou
kytičku
jako
poděkování.
Den maminek jsme letos oslavili ve
sportovním duchu. Po krátkém programu,
předání vlastnoručně vyrobených dárečků a
upečených perníčků, maminky i děti
zdolávaly nástrahy překážkové dráhy na
koloběžkách.
Svůj svátek děti oslavily nejdříve návštěvou
knihovny Petra Bezruče v Opavě, kde se
seznámily
s prostředím a
vybavením
knihovny, a také absolvovaly zajímavý
program s pracovnicí této knihovny.
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Ani letos nás nezklamali zaměstnanci místního DD, kteří si pro děti připravili
pestrý program k jejich svátku – děti odcházely plny dojmů a zážitků.
Děkujeme.
Naši MŠ navštívil známý ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek, který děti
velice vtipným a legračním způsobem zabavil i poučil. Den dětí jsme také
oslavili hrou Šipkovaná, kde jsme se nakonec všichni sešli na hřišti a hledali
ukrytý poklad. Děti si s chutí zasportovaly a došlo také na opékání párků.
Děkujeme panu M. Gardašovi a panu V. Šrekovi za dovoz a odvoz všeho
potřebného na dolní hřiště, i za ukrytí našeho pokladu. Dalším dárkem byl
celoškoličkový výlet na zámek Linhartovy. Zde nás přivítal velice příjemný a
vtipný pan kastelán, který děti provedl zámkem a ukázal jim expozici
keramických pohádkových sošek, obrovských kašírovaných dinosaurů a
živočichů vodního světa. Také sbírku historických hraček a mnoho jiných
zajímavostí. Děti si nakonec zakoupily drobnosti na památku. A posledním
dárkem byla návštěva sférického kina v MŠ Sádek, tentokrát na téma rostlin,
stromů a broučků.
Děti se také zúčastnily znovuotevření obecní knihovny na OÚ, kde si prohlédly
nové prostory, umístění a rozložení knih a čtecích koutků. Děti poznávaly
postavičky pohádek, vykreslily si omalovánky dle svého výběru, dostaly
dobrůtku a nafukovací balonek při odchodu z knihovny.

Na výstavu exotických motýlů do Arboreta v Novém Dvoře a prohlídku
arboreta jsme se vydali s velkými dětmi. Děti si prohlédly výstavu motýlů,
nakrmily vodní živočichy a také si zakoupily nanuky. S blížícím se koncem
školního roku jsme si na rozloučenou připravili program pro rodiče a
předškoláky. Děti zpívaly, přednášely, tančily, řešily tajenku s rodiči,
procházely školní branou za zvuku slavnostních fanfár. Nakonec zvítězily
v přetahované společně s paní ředitelkou ZŠ a všem ukázaly, že jsou již
opravdu připraveny po prázdninách nastoupit do ZŠ.
Na rozloučenou s letošním školním rokem se v posledním červnovém týdnu
sešly všechny děti nad dobrým zmrzlinovým pohárem a všichni se už těšíme na
vytoužené prázdniny.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková
13

Sběr starého papíru v ZŠ Velké Heraltice
14. května proběhl na naší škole sběr starého papíru. Výherkyní se stala žákyně
8. třídy Kateřina Balušková, která nasbírala 458 kg. Nejlepších deset sběračů
obdrží vstupenky do opavského CineStaru na filmové představení dle vlastního
výběru. Celkem jsme nasbírali 5 830 kg, nejvíce sběračů bylo z 1., 2. a 5. třídy.
Všem zúčastněným velmi děkuji a za utržené peníze pořídíme pro naši školu
nové fotbalové dresy.
Olympijský den pohybem
Ve středu 20. června jsme se zúčastnili největšího běžeckého dne v České
republice - Olympijského běhu, který byl pořádán již druhým rokem. Pod
záštitou partnerů – T-Mobile, 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 zúčastnili téměř všichni žáci naší školy ve všech
věkových
kategoriích.
Mezi
nejlepší běžce na 1. stupni patřil
Jakub Charvát, Amálie Glosová,
Martin Kukol, Jakub Mezihorák a
Adam Šrek. Na 2. stupni byli
nejlepšími běžci Michaela Jantová,
Jan Lukáš, Andreas Vucak a
Zdenek Franek. Všem aktérům
děkujeme a věříme, že v příštím
roce se opět Olympijského běhu
zúčastníme.
Mgr. Bohdana Machučová, učitelka

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
GDPR – ochrana osobních údajů
Upozorňujeme občany, že všechny společenské, kulturní a sportovní akce jsou
zaznamenávány jak na fotografiích, tak na videozáznamech. Pokud na takovou
akci dorazíte, souhlasíte s případným zveřejněním fotografie své osoby
na webu obce, na vývěskách, ve zpravodaji, v kulturním kalendáři, v kronice
obce apod.
Pokud však s tímto nesouhlasíte, fotografovi se vyhněte, nebo ho požádejte
o to, aby vás nefotil či nezaznamenával na kameru. Děkujeme za pochopení.
info Obecní úřad

Slet čarodějnic
Letos se v naší obci slétly čarodějnice ke svému reji netradičně v pondělí, ale
zato přesně v den tzv. Valpuržiny noci, v předvečer prvního máje.
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Po srazu na parkovišti si malé i velké čarodějnice a čarodějové vyrobili malou
čarodějnici, cvičně si zakouzlili několik zaklínadel z knihy kouzel a zatančili si
úvodní taneček a pak už se mohlo vyrazit na slet.
Ten se konal na hřišti u Základní školy. Na děti tradičně čekaly soutěže a hry,
jako na správném sletu čarodějnic nechybělo velmi oblíbené míchání lektvarů.
Samozřejmě došlo i na občerstvení v podobě opékání párků.
Zábavné odpoledne bylo zakončeno zapálením velké hranice a upálením
čarodějnice jako symbolu zahnání zimy a nemocí a přivítání jara.
Počasí sice bylo vrtkavé, ze všech stran se na nás hnaly bouřkové mraky, ale
čarodějnicím se snad i za pomoci zaklínadel podařilo mračna odehnat, takže
jsme spolu nakonec strávili příjemné odpoledne.
Děkujeme tímto všem členkám kulturní komise za přípravu sletu, členům SDH
Velké Heraltice za obstarání ohně, a vedení Základní školy za zapůjčení areálu.
Fotogalerii naleznete na web stránkách: www.obecvelkeheraltice.rajce.net.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Pálení čarodějnic v Táboře
30.4.2018 se již tradičně sletěly všechny čarodějnice u Táborské hospůdky.
Sraz byl v 17 hodin a rej mohl začít. Po roce bylo opět potřeba prověřit znalosti
a dovednosti přítomných čarodějnic a čarodějů, takže se soutěžilo v letu
na koštěti a chytali se také pavouci. Po splnění všech úkolů jsme se přesunuli
k již připravené hranici, na které si spokojeně trůnila naše slaměná kolegyně,
která se za nás jako vždy mile ráda obětovala. Malí i velcí si opekli voňavé
buřty a zábava pokračovala až do večerních hodin. Už je těšíme na další slet
:-¨)
Barbora Rezbáriková

Den matek
Osadní výbor Tábor a Spolek Tábor ve Slezsku připravili již tradičně v květnu
posezení ke Dni matek a žen. Pozvání přijala i paní starostka. Setkání zahájila
předsedkyně Spolku, p. starostka se přivítala s přítomnými ženami, poté děti
přednesly básničky a zazpívaly píseň o maminkách, za vystoupení dostaly
sladkou odměnu. Poté p. starostka slavnostně představila nově vybudovanou
kuchyňku, novou podlahovou krytinu a šatní stěnu v KD, na které už byly
přítomné ženy zvědavé. Všem se zrekonstruované prostory líbily, pochválily
hotové dílo. Tento zrekonstruovaný kout zpříjemní vzhledem, pracovně
usnadní obsluhu, myčka nádobí zastane práci při pořádání akcí. Děkujeme
za krásné dílo šikovným řemeslníkům. Kuchyňka se hned vyzkoušela
přípravou kávy a čaje. Poté následovalo podání občerstvení, beseda žen,
na které se probrala různá témata, ode všeho trochu, vážné i veselé. Poté se
ženy rozešly spokojeně domů s kytičkou, kterou obdržely jako dárek.
Bronislava Scheidelová
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Dětský den v Táboře
2.6.2018 se na hřišti v Táboře uskutečnil již tradiční dětský den. Letos na téma
MADAGASKAR.
Ve 14 hodin se to na hřišti začalo hemžit známými postavičkami z oblíbené
pohádky. Nemohl chybět lev Alex, krásná Glórie, střeštěný Márty, věčně
nemocný Melen, nepostradatelný Král Jelimán, jeho sluha Moris a dorazil
i Kovalsky. Celé odpoledne se neslo v duchu her a sportu. Byla připravena
spousta soutěží, kolo štěstí a samozřejmě nemohla chybět ani tradiční voňavá
pěna, která dětem i dospělým přinesla kopu zábavy. Pozadu nezůstal ani tučňák
Kovalsky, kterého pěna také zlákala. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
bohaté občerstvení. Na grilu dozlatova vypečené makrely, párky v rohlíku,
výborné koláčky a nezapomnělo se ani na zlatavý mok. Jak pak by né, když
bylo krásně teploučko. A i když nám do toho krásného dne spadlo několik
kapek deště, přesto jsme si to skvěle užili a těšíme se na příště.
Velmi moc děkuji všem, kteří se na dětském dnu podíleli, přispěli a pomáhali
s přípravou.
Barbora Rezbáriková

Obecní dětský den ve Velkých Heralticích
Oslava svátku dětí se konala v sobotu 2.6.2018. Stejně jako každoročně jsme
i letos pojali dětský den tématicky, tentokrát jako cirkus.
Již při příchodu vítalo návštěvníky malé improvizované cirkusové šapitó.
A všechna soutěžní stanoviště byla tak trochu cirkusová, děti si mohly
například vyzkoušet chůzi po laně, vrhat nože, proskakovat ohnivé kruhy,
mohly navštívit hladový zvěřinec nebo věštírnu. Velkým lákadlem byl také
tématický workshop rodiny Stuchlíkových, kde probíhala výuka žonglování a
točení s obručemi hula hop a také dalších artistických kousků.
A samozřejmě nemohly chybět ani kreativní úkoly, takže děti vyráběly
škrabošky zvířátek a klaunů, kterými se poté ozdobily.
A co by to byl za cirkus bez opravdových živých zvířátek? Takže jsme velmi
rádi přivítali členy Kynologického klubu z Opavy, které nám zprostředkoval
pan Tomáš Grochal. Psovodi nám se svými psími kamarády předvedli ukázky
výcviku agility a potěšili tak malé návštěvníky.
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Zpestřením pro děti byl skákací hrad se skluzavkou a 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 Heratlice, SDH Velké
Heraltice, Mysliveckému spolku Herlička Velké Heraltice, Spolku „Žijeme
tady s Vámi“ a členům Kynologického klubu Opava.
Záštitu nad touto akcí má již desátým rokem Obec Velké Heraltice. Za podporu
děkujeme také našim tradičním partnerům jako např. firmě Bidvest za nanuky
pro děti a za finanční příspěvek na odměny pro děti děkujeme i místní
organizaci ČSSD.
Velký dík patří panu Jiřímu Vaňkovi a Antonínu Bernátovi za tradičně výborný
guláš, pitný režim zajišťovali členové TJ Sokol. Za zapůjčení a instalaci stanů a
laviček děkujeme místním hasičům a sportovcům. Poděkování patří i našemu
skalnímu zvukaři Danielu Riedelovi.
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 na
web stránkách: www.obecvelkeheraltice.rajce.net.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Seniorské smažení vajec
Stalo se již tradicí, aby se na jaře sešli senioři na smažení vajec. Letos byli
poprvé pozváni i senioři z nově otevřeného seniorského penzionu. Odpoledne
zahájila proslovem předsedkyně seniorů, přivítala i seniorky z penzionu,
požádala je o představení a zapojení do místního kolektivu. Poté šikovné
hospodyňky připravily smaženici z donesených surovin, namazaly na chleba,
ozdobily zeleninou a už se neslo na stůl. Kdo měl chuť mohl si zakoupit kávu,
pivo. Na tomto setkání byl opět na diskuzi připravovaný zájezd a několik
návrhů, kde bychom se mohli podívat. Poté se senioři rozpovídali, probrali
novinky, zasmáli se u veselých historek a užívali si chvíle společného setkání a
dobrého jídla.
Děkujeme myslivcům za zapůjčení klubovny, kde se můžeme sejít na této akci.
Františka Špillerová
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TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE
Vážení příznivci heraltického sportu!
Přinášíme vám krátké hodnocení fotbalové sezony 2017/2018, kterou
stejně jako tu předchozí považujeme za skvělou po všech stránkách.
Muži po výborném podzimu v premiérovém ročníku A třídy absolvovali
tradičně tvrdou zimní přípravou a kvalitním soustředěním v Beskydech a
přípraváky pro jaro se soupeři z různých krajských soutěží. Navíc jsme
mužstvo vhodně doplnili o mladé odchovance Fojtíka s Návratem, kteří sbírali
zkušenosti v mládežnických kádrech SFC Opava. Vynikající pokračování
sezony jsme i přes různá klopýtání hájili zejména v domácích zápasech, kde
jsme nakonec po dlouhých dvou letech našli přemožitele v podobě
postupujícího Oldřišova. Ovšem zlepšená hra na výjezdních zápasech a za
velké podpory fanoušků nakonec vynesla naše mužstvo až na neuvěřitelnou
třetí pozici v celkové tabulce, čímž jsme se postarali jasně o největší
překvapení uplynulého ročníku. Věříme, že navážeme na naše úspěšné
působení ve vyšší soutěži i v příštím ročníku a trvale se usadíme v soutěži
dlouhodobě rezervované zejména silnými mančafty z Prajzké. Přípravu na
nový ročník zahájíme tradiční účastí na turnaji v Jakartovicích 14.-15. července
a poté už přípraváky proti účastníkům krajského přeboru z Břidličné či Krnova.
Samotná podzimní část sezony začne sobotou 11.8.2018. Níže přikládáme
předpokládaný rozpis zápasů mužů na podzimní část sezony 2018/19 –
termíny jednotlivých utkání se mohou změnit, budeme včas informovat.
Muži I. A třída MSKFS skupina A
Pořadí
Družstvo
Skóre Body
1.
Oldřišov
72:47
54
2.
Hlubina
67:39
49
3.
Velké Heraltice 41:44
45
4.
Kobeřice
67:45
44
5.
Ludgeřovice
62:52
41
6.
Kravaře
53:38
40
7.
Bolatice
56:47
38
8.
Mokré Lazce
56:60
36
9.
Jakubčovice
48:51
35
10.
Chlebičov
35:47
34
11.
Slavkov
42:52
32
12.
Darkovičky
33:39
31
13.
Krásné Loučky 29:55
20
14.
Vítkov
31:76
15

Rozpis zápasů mužů podzim 2018/2018

Stejně jako muži, tak i starší žáci v jarní části sezony prokázali zlepšené
výkony, které jim však nakonec kvůli větší podzimní ztrátě stačily posun na
bramborovou pozici. Až na habány z Hradce byli všem ostatním družstvům
důstojným soupeřem. Žáci završili úspěšnou sezonu zkušebním přípravným
zápasem na sezonu další. Pozvali jsme si na svůj trávník spřátelený klub KMS
Juventus Bruntál k duelu na velké hřiště 1+10. Soupeř dorazil se svým
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s výběrem, který od podzimu bude základem jejich družstev velké kopané
v krajské soutěži. Naše kombinovaná sestava starších a mladších žáků i
s přispěním Vaška Linarta z přípravky ale ve své premiéře na velkém hřišti za
pěkné divácké podpory obou táborů podala překvapivě vyzrálý a kvalitní
výkon a díky lepší produktivitě jsme přestříleli našeho soupeře v poměru 11:6.
Po následné dohodě trenérů s hráči padlo rozhodnutí přihlásit pro příští ročník
opět po dlouhých letech čekání a výchovy početně i herně silnějších ročníků
starší žáky na velkou kopanou 1+10 ročníky 2004 a mladší.
Absolutně největší spokojenost panuje ovšem s výkony a výsledky našich
mladších žáků. Ti jasně potvrdili své tabulkové postavení z podzimní části
sezony. A tak až na mírné trápení ve venkovních zápasech, kdy jsme si připsali
i druhou porážku sezony v Kylešovicích, jsme doma naopak drtili soupeře
rozdílem třídy a v přímém souboji o vítězství v tabulce jsme rozmázli i
Chvalíkovice a tak po mnoha letech získal heraltický fotbal vítězství v některé
z mládežnických soutěží v rámci opavského okresu. Naši mladší žáci Verča
Štěpánová a Kuba Mezihorák na sebe upozornili i mimo rámec našeho okresu,
a sice účastí ve výběrech Opavy v krajských turnajích, čímž pomohli také
v mládežnické kategorii zviditelnit náš klub. Mladší žáky 1+7 ročníků 2006 a
mladší přihlásíme do soutěže i pro příští rok, i když řada opor vítězného týmu
již bude nastupovat pouze za starší žáky.
Tabulka starší žáci okresní soutěž 1+7

Tabulka mladší žáci okresní soutěž 1+7

Rk.

Starší žáci 1+7

Záp. Skóre Body

Rk. Mladší žáci 1+7 Záp. +

0

-

Skóre Body

1

Hradec nad Moravicí

14

90:10

40

1

Velké Heraltice

18

15

1

2

89:21

46

2

Štáblovice

14

62:24

31

2

Malé Hoštice

18

15

0

3

95:26

45

3

Holasovice

14

60:44

24

3

Chvalíkovice

18

12

2

4

89:43

38

4

Velké Heraltice

14

55:54

19

5

Malé Hoštice

14

49:55

18

4

Kylešovice

18

10

2

6

79:50

32

5

Slavkov

18

9

3

6

58:61

30

6

Oldřišov

14

55:64

16

7

Hlavnice

14

52:53

15

6

Zlatníky

18

9

1

8

55:56

28

7

Štítina

18

6

1

11 44:66

19

8

Brumovice

14

6:125

1

8

Holasovice

18

3

2

13 56:96

11

9

Mokré Lazce

18

2

1

15 43:108

7

10

Chlebičov

18

2

1

15 31:112

7

V prvních soutěžních krůčcích pokračovali také naši nejmladší fotbalisté
mladší přípravky. Svišti ročníku 2009 nakonec uhájili podzimní postavení
v tabulce a rádi se účastnili i řady turnajů či přátelských utkání. Navíc nás také
těší zájem dalších dětí zapojit se do našeho fotbalu, některé z nich už si na jaře
i zahrály. Od podzimu hodláme vzhledem k věkovému složení našich
nejmenších členů po roční pauze opět přihlásit starší přípravku 1+5 ročníků
2008 a mladší. Tímto bychom rádi apelovali na rodiče, ať neváhají a
kontaktují trenéry přípravky p. Štěpána tel. 775 775 765 a p. Šreka, tel.
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777 297 849 a zapojí se do týmu přípravky. Tréninky budou probíhat od druhé
poloviny srpna vždy v úterky a čtvrtky od 17 h.
Tabulka mladší přípravka okresní soutěž 1+4
Rk.

Mladší přípraka 1+4

1

Chvalíkovice

171:45

35

2

Slavia Opava

160:60

31

3

Kylešovice

157:67

30

4

Slavkov

196:77

25

5

Velké Heraltice

145:98

18

6

SFC Opava

112:200

13

Budišov nad Budišovkou 76:140

11

7
8

Suché Lazce

Skóre Body

25:355

0

TJ Sokol již druhým rokem má pod svými křídly také oddíl volejbalu. Ten
svou sportovní činnost vyvíjí zejména během středečních tréninků. Děti trénují
od 17 h a dospělí pak od 18 h. Dospělí se navíc pravidelně účastní turnajů
v okolí – například Brumovice, Opava či Hlavnice. Koncem června pak
plánujeme účast v Neplachovicích a začátkem srpna pak pořádáme tradiční
Heraltickou smeč na hřišti u školy. Nejvýznamnější společenskou aktivitou
volejbalistů je pak pořádání oblíbeného letního kina v areálu na fotbalovém
hřišti. To letos zahájíme poslední červnový pátek 29.6. se 14denním cyklem
během prázdnin vysílání filmů zejména rodinného charakteru. O programu
vysílání budete informování díky plakátům, obecnímu rozhlasu nebo na
sociálních sítích.
S přáním příjemně stráveného léta, dovolených a prázdnin….
Za TJ Sokol Martin Šmajstrla
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