OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
XII. ročník
č. 2/2019 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
je tady jaro, příroda se probouzí, ptáci zpívají jako o život, sluneční paprsky
prostupují tmavá oblaka a vše začíná vypadat optimističtěji.
Teplejší počasí a dny plné slunce přinášejí možnost navázat na předchozí rok
a pokračovat ve vylepšování naší obce a jejich místních částí, tak aby se obec
rozvíjela, vzkvétala, a abyste se Vy, občané v ní cítili příjemně.
Co nás čeká a jaké plány jsou připraveny pro letošní rok, se dozvíte uvnitř
vydání obecního zpravodaje.

Jana Zechová, starostka obce

Dětský maškarní karneval
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Otázky pro starostku
Zastupitelé v měsíci březen schválili rozpočet pro r. 2019. Můžete nám sdělit,
o jakých akcích a prioritách zastupitelé rozhodli?
Začalo jaro a stavební práce jsou v plném proudu.
V obci Sádek se v letošním roce vybuduje víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, které bude sloužit veřejnosti. Vzhledem k tomu, že jsme žádali
dotaci na celý areál (pergola, sociální zázemí, zeleň, parkování, dětské hřiště,
oprava staré knihovny) a nebyla nám přidělena pro velké množství žádostí,
jsem ráda, že zastupitelé odsouhlasili alespoň v první etapě výstavbu hrací
plochy. Samozřejmě, že v následujícím roce bych chtěla požádat zastupitele
o budování areálu po etapách a tím i navýšení finanční částky na celou stavbu,
která bude opravdu nákladná. Dosáhneme tak i dalšího kompletního hřiště, tzn.
že je to v pořadí čtvrté. Na požádání osadního výboru budou také umístěny
2 lavičky naproti kulturního domu, které by měly sloužit nejen místním
občanům k odpočinku, ale i kolemjdoucím a cyklistům.
V obci Malé Heraltice bychom chtěli pokračovat v obnově parčíku
za kulturním domem, byla už vysazena zeleň, měla by probíhat úprava terénu,
jsou připraveny k usazení lavičky podél cesty, chtěli bychom obnovit i původní
kamennou zídku, která kdysi oddělovala pozemky. V plánu je i vybudování
naučné stezky, která by propojila v budoucnu Velké Heraltice s Malými
Heralticemi. Obnovit lesní cestu, která vede kolem rybníku Brčálníku a končí
za parčíkem u kulturního domu v Malých Heralticích. Ještě však musíme
vyřešit společně se zemědělci průchod přes pastviny, kde se v dnešní době
pasou krávy.
V obci Košetice by se mělo zahájit odvodnění kostela, protože zdi jsou vlhké a
provést hydroizolaci včetně drenáže a vysypání kamenem, tak aby se odstranila
vlhkost z objektu. Také bychom chtěli usadit 3 lavičky podél rybníka, aby si
zde občané mohli posedět.
V obci Tábor pokračujeme opravou chodníku, dále u kulturního domu
vzniknou parkovací místa k tomuto objektu. Kolem kulturního domu bude
odkopána hlína, aby nevlhly zdi, položena hydroizolační folie včetně drenáže.
Ještě bychom chtěli obnovit nátěr na oknech, popř. dveřích místní kaple.
Ve Velkých Heralticích byly zahájeny stavební práce na opěrné zdi
pod Mateřskou školkou, která byla v havarijním stavu, tzn. že probíhá druhá
etapa této zdi, první byla dokončena v loňském roce pod poštou. Čeká nás další
etapa rekonstrukce obecního vodovodu. Proběhne výstavba nového
podzemního vodojemu s kapacitou 200-300 m3, který bude umístěn pod lesem,
na odbočce po staré silnici do Malých Heraltic. Ten současný má kapacitu
90 m3 a je nedostačující. K tomu je zapotřebí postavit i přečerpávací stanici
za parkovištěm u společenského domu. Samozřejmě bude položen nový
vodovodní řad, elektro kabeláž mezi čerpací stanicí a novým vodojemem a vše
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bude monitorováno datovými kabely, což usnadní technikům kontrolu a
ovládání hladiny vody přes počítač (dnes už přes počítač ovládáme zařízení
vrtů, úpravny a stávajícího vodojemu).
Je připraveno výběrové řízení na další etapu rekonstrukce obecního úřadu, a to
archiv a obřadní síň (byly získány dotace). Na podzim by se mělo začít se
zateplením fasády budovy obecního úřadu, tomu však musí předcházet
přeložka ČEZ, proto nemůžeme prozatím stavbu zahájit.
V Základní škole máme v havarijním stavu cvičnou kuchyň, kde bude
o prázdninách probíhat její celková rekonstrukce, tzn. vybagrování a zhotovení
nových podlah (propadá se), nová elektrika, kanalizace a instalace nového
zařízení celé kuchyně (pulty, sporáky, skříňky aj.), včetně úklidové komory a
zázemí pro pracovníky školy.
Dále chceme získat stavební povolení na vybudování parkoviště
za víceúčelovým hřištěm, tady však narážíme neustále na byrokratické úřady a
musíme projekt stále upravovat a předělávat.
Předpokládáme, že jsou to převážně větší akce. Máte v plánu i menší?
Ano, máte pravdu, kdybych měla vyjmenovat všechno, bylo by zapotřebí více
stránek. Je to jen výčet z těch větších akcí. Tím, že máme pět obcí, dá se hodně
plánovat. Zároveň chceme šetřit co nejvíce obecní finanční prostředky, žádáme
dotace, proto se snažíme, aby méně náročné zakázky dělali naši pracovníci, a
ty větší, zadáváme pomocí výběrových řízení firmám.
Není to náročné časově i fyzicky?
Je, ale když pak vidíte konečný efekt, tak to potěší. A jak já říkám, musíme
využít každé možnosti, každého okamžiku, přestože je to někdy hlavně
legislativně náročné. Máme spoustu šikovných lidí v obci, nejen živnostníků a
podnikatelů, ale i pracovníků, kteří pracují na obci. Všech si vážím a je pak
musí těšit, že mohli pro svou obec vybudovat právě krásné objekty, chodníky,
parky, barevné fasády, věci vytvořené ze dřeva.
V obci jsou nyní dva opuštěné volné objekty. Zamýšlíte s nimi v budoucnu
něco?
Ano, je to tak. Požádala jsem zastupitele o pracovní schůzku a tyto objekty
jsme fyzicky prošli. Uvažujeme a navrhujeme, že by se z bývalé „harmonie“
udělal menší dům s pečovatelskou službou, z „domu služeb“ pak víceúčelový
dům (lékárna, komunitní centrum pro rodiče s dětmi, masáže, popř. jiné
potřebné služby) s dvěma podkrovními byty. K tomu záměru bychom chtěli
vytvořit studii, a pak bychom seznámili s návrhem veřejnost.
Jana Zechová, starostka
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
LETNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE ZAHÁJEN OD MĚSÍCE
KVĚTNA 2019, A TO 1x ZA 2 TÝDNY, VŽDY V LICHÝ TÝDEN!
info Obecní úřad

Vítání dětí
Žádáme rodiče novorozenců, aby se v případě, že mají zájem o účast
na slavnostním obřadu Vítání dětí, průběžně hlásili na Obecním úřadě
ve Velkých Heralticích. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
info Obecní úřad

Dotace
Obecní úřad Velké Heraltice čeká velká rekonstrukce.
Po zrekonstruování části přízemí, ve kterém vznikly prostory pro obecní
knihovnu, přišla na řadu i druhá část přízemí, ve které vznikne nová obřadní
síň. Obci se na tuto přestavbu podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje
z programu Podpora a obnova rozvoje venkova.
Zároveň se budou rekonstruovat půdní prostory, kde se přestěhuje současný
archív. A nakonec obecní úřad získá nový plášť.
Obec Velké Heraltice také obdržela dotaci z Moravskoslezského kraje
na pokračování výstavby skupinového vodovodu ve Velkých Heralticích
z programu Drobné vodohospodářské akce.
info Obecní úřad

Povolení vjezdu na hřbitov
V případě potřeby vjezdu automobilu (např. kamenické firmy, pohřební
služby) do areálu hřbitova, je nutno podat na obecní úřad „žádost o povolení
vjezdu na hřbitov.“ Žádost vyplňuje nájemce hrobového místa. Po podání
žádosti bude na stanovený den odemčena brána hřbitova. Žádost je k dispozici
na www stránkách obce nebo na OÚ.
Stejně tak je potřeba nahlásit jakoukoliv manipulaci pohřební služby
na hřbitově před konáním pohřbu.
info Obecní úřad

Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 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.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 11:00
info Obecní úřad
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

SOBOTA 4.5.2019 a 11.5.2019
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 4.5.2019

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.
Sobota 11.5.2019

Malé Heraltice – u kostela

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 9.30 hod.
9.45 – 10.30 hod.
10.45 – 11.15 hod.

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

Současně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů budou
členové SDH Velké Heraltice provádět sběr elektroodpadu. Ke sběru však
budou přijímány pouze kompletní elektrospotřebiče včetně motoru!
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Občané mohou také využít v průběhu roku možnosti odevzdání starých
elektrospotřebičů, včetně motoru ve sběrných místech společnosti Technické služby
s.r.o. Opava, na ulicích Bílovecká, Hálkova a Přemyslovců. Nelze zde odevzdávat
velkoobjemový, nebezpečný aj. odpad! Bližší informace na www.tsosro.cz.
Elektroodpad je zde přijímán bezplatně, v množství přiměřeném pro průměrnou
domácnost, po prokázání se průkazem totožnosti, s uvedením trvalého bydliště v naší
obci.

UPOZORŇUJEME NA PŘÍSNÝ ZÁKAZ ODNÁŠENÍ ODEVZDANÉHO ODPADU!!!
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Sběr textilu a jiných věcí
Diakonie Broumov vyhlašuje sběr textilu a jiných věcí. Sbírka se uskuteční
13.5.2019 a 15.5.2019 v čase 14:00 – 16:00 hodin v budově hasičské zbrojnice.
Co můžete darovat
- Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
- Vatové a péřové přikrývky, polštáře, deky,
- Domácí potřeby, nádobí, skleničky (vše nepoškozené),
- Obuv (veškerou nepoškozenou),
- Hračky (nepoškozené a kompletní),
- Menší elektrospotřebiče a knihy.
Věci, které nemůžeme přijmout - ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
Věci pro sbírku bezpečně zabalte do krabic či pytlů!
Diakonie Broumov

Dovolená Mudr. Krausová
Ordinace stomatologické lékařky oznamuje, že ve dnech 28.6. - 4.7.2019 a
29.7. - 2.8.2019 bude čerpat dovolenou.
Dětský příměstský tábor
Obec Velké Heraltice připravuje dětský příměstský tábor v období letních
prázdnin pro děti pracujících rodičů.
Dětský příměstský tábor proběhne v termínech
- 8. – 12.7.2019 pro děti od 4 do 6 let a
- 12. – 16.8.2019 pro děti od 7 do 10 let.
Přihlášky a veškeré bližší informace budou dostupné od června 2019
na webových stránkách obce.
info Obecní úřad

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Poznáváme knihovnu
Březen je měsíc čtenářů, proto zavítaly děti z mateřských školek do knihoven.
Ve čtvrtek 21.3.2019 navštívili děti z MŠ Sádek místní knihovnu v Sádku. Děti
se podívaly, jak knihovna vypadá, co všechno v ní mohou najít a prohlédly si
knížky. Na závěr jsme si přečetli pohádku a vybarvili si omalovánku.
V úterý 26.3.2019 navštívily obecní knihovnu ve Velkých Heralticích děti
(malí i velcí) z Mateřské školy ve Velkých Heralticích.
S dětmi jsme si povídali o knihovně, četli jsme si pohádku „Jak si pejsek
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s kočičkou dělali k svátku dort“ a také jsme si vybarvili dort.
Knihovnice Kristýna Smolková

Z dění v MŠ Sádek
Vánoce jsou za námi a blíží se teplejší počasí, na které se moc těšíme. Zimní
radovánky jsme si tento rok užili, i když sněhu bylo málo, stihli jsme si
zabobovat, postavit sněhuláka, zalyžovat a užít si pořádnou koulovanou, kterou
děti zbožňují. Každoročně chodíme do lesa krmit zvířátka. Děti si přinesou
mrkve, sušené pečivo a vydáme se ke krmelcům, cestou pozorujeme stopy
ve sněhu a hádáme, které by to mohlo být zvířátko. Po zimních radovánkách
nás čekal karneval v Sádeckém kulturním domě. Pod vedením klauna Kalimera
si děti zatančily, zasoutěžily a po malém odpočinku je čekala tombola plná
hraček a překvapení.
28.2. byl ve školce "Den otevřených dvěří", kdy si rodiče mohli přijít pohrát se
svými dětmi, a také získat od pedagogů informace o svých dětech.
A máme tady březen, měsíc knihy. S dětmi jsme navštívili knihovnu v Sádku a
v Jamnici. V knihovnách se děti seznámily s různou literaturou, poslechly si
pohádku, kreslily si a poté si mohly prohlížet knihy. Myslím si, že děti tento
program velice zaujal a tímto bych chtěla poděkovat knihovnám za pěkný
program.
28.3. jsme měli Jarní tvoření. Rodiče si s dětmi mohli vytvořit jarní zahrádku,
velikonočního zajíčka ze dřeva a zasít obilí. Velice mě potěšila účast, kdy přišli
skoro všichni rodiče. Dále s dětmi vyrábíme jarní dekorace, jarní kytičky a
snažíme se mít co nejkrásnější školku. Děti jsou velice šikovné a tvoření je
baví.
4.4. byl zápis ve Stěbořicích, kde nám odchází 2 děti do školy a 5.4. se konal
zápis ve Velkých Heralticích, kde se zápisu zúčastnili 3 chlapci.
S blížícím se krásným počasím začínáme jezdit na výlety. 12.4. jsme vyrazili
na první výlet do Opavy na Jaselkou ulici, kde nás seznámili s jarními lidovými
zvyklostmi. Dále plánujeme výlet do Hlučína na ranč a tradičně do Arboreta.
23.4. jsme měli Den otevřených dveří pro nové zájemce do MŠ, kdy si mohli
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přijít prohlédnout prostory MŠ, informovat se a následně 7.5. máme zápis
do naší Mateřské školy.
Velikonoční vystoupení se tentokrát nekonalo z důvodu nemocnosti dětí i
pedagogů, ale můžete se těšit na vystoupení ke Dni matek, které pilně
připravujeme, a také Vás srdečně zveme.
MŠ Sádek, Hildebrandová

Krátké zprávičky z naší školičky
V únoru v období masopustu děti obcházely se svým masopustním průvodem
firmy, instituce i občany obce. Poznávaly zvyky tohoto období a byly přímými
aktéry těchto tradic prostřednictvím krátkého programu lidových říkadel a
písní.
Starší děti se zúčastnily galerijní animace výstavy tvorby výtvarnice Terezy
Smetanové. V tvorbě této grafičky děti poznávaly krajiny, budovy, města. Děti
sestavovaly puzzle z jejích obrazů, hledaly obrazy dle zvuků, dle malých
výřezů z těchto obrazů. Také si zahrály krátké slovní hříčky s loutkami a
proletěly se nad krajinou a nad mraky prostřednictvím programu na interaktivní
tabuli. Pokusily se nakreslit večerní soumrak. Za každý splněný úkol získaly
nálepku do svého sešitku, a nakonec si domů odvezly připínací placku
na památku.
V rámci poznávání tradičních povolání a řemesel děti navštívily místní
stolařskou dílnu, kde se dětem věnovali zaměstnanci firmy. Děti si mohly
prohlédnout prostory, stroje a nářadí, veškeré vybavení a materiály.
Zaměstnanci firmy dětem umožnili zatloukat si hřebíky, šroubovat malým aku
šroubovákem. Děti měly možnost pozorovat ukázky práce s pilou, hoblíkem,
leštičkou. Děkujeme všem pracovníkům této firmy. V podobném duchu
proběhla i exkurze ve firmě Hon ve Vlaštovičkách. A ve Vlaštovičkách děti
také navštívily dílny Charity, kde si prohlédly tkaní koberečků a práci
v keramické dílně. Děti si nakonec koupily drobnosti pro radost a dostaly
textilní omalovánky na památku.
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Jaro jsme přivítali společně s rodiči, kdy jsme se sešli na školní zahradě a
společně s Morenou v čele došli k rybníku. Děti jarními básničkami,
písničkami a jarní hrou na barvičky přivolávaly jaro, a nakonec se se zimou
rozloučily vhozením morenek z pečiva do rybníka. Symbolickou jarní větvičku
ozdobenou krepovým papírem si nakonec všichni odnesli domů. Chválím
všechny rodiče za kreativitu a krásné morenky vyrobené z pečiva.

Veverka Terka a Myška Klárka v pohádce s ekologickou tématikou dětem
ukázaly co škodí přírodě, jak mohou přírodu ve svém okolí chránit. Tuto
veselou a poučnou pohádku divadélka „Ententýky“ shlédly naše děti společně
s kamarády MŠ Sádek.
Povědomí o velikonočních tradicích děti získávaly nejen návštěvami
velikonočních kreativních dílniček a trhů, ale také bohatým velikonočním
programem v MŠ (pečení beránka, pletení pomlázky, velikonoční koledy a hry,
malování vajíček…). O další zprávičky z naší školičky se s vámi podělíme zase
příště.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

Účast v projektu GMW
Ve středu 27.3.2019 se celá naše
škola zapojila do mezinárodního
projektu Global Money Week 2019.
Celkem na 150 žáků tříd od 1. do 9.
ročníku utvořilo 4 skupiny a úměrně
svému věku pronikli do tajů
rodinného
hospodaření,
bezhotovostního placení, vytváření
rezerv a sestavování osobního rozpočtu. Nejmenší účastníci besedovali
nad vybarvenými omalovánkami a hráli scénky na obchod, ti prostřední si
vyzkoušeli ochutnávku interaktivní hry „Rozpočti si to“ a nejstarší si uvědomili
rizika nezdravých půjček a možných exekucí. Děti si celý den užívaly.
Celý program připravil lektor společnosti yourchance o.p.s. Mgr. Aleš Zástěra.
Mgr. Melanie Pustějovská
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Projekt šablony
Naše škola se zapojila do projektu „Výzva č. 02_18_063“ s názvem „Inkluze
II v ZŠ Velké Heraltice“ – projekt je zaměřen na personální podporu,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu rozvojových aktivit a aktivit
rozvíjející ICT ve škole. Do tohoto projektu jsou zapojeny i MŠ Velké
Heraltice a Sádek - šablony „Školní speciální pedagog“, „Vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠ – polytechnické vzdělávání“, „Sdílení
zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv“,
rozvojové aktivity – „Projektový den ve škole“, „Projektový den mimo školu“
ZŠ realizuje šablony „Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ“,
„Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – kariérové vzdělávání“, aktivity
rozvíjející ICT v ZŠ – „Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ“, rozvojové aktivity –
„Projektový den mimo školu“
Projekt byl zahájen 1.2.2019 a bude ukončen 31.1.2021.
Mgr. Melanie Pustějovská

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
4. Obecní ples
Obec Velké Heraltice podporuje všemi prostředky kulturní a společenský život
v obci. Bohužel i přes krásné zázemí zrekonstruovaného Společenského domu
ve Velkých Heralticích se stále nepodařilo žádné ze zájmových složek obnovit
tradici společenských plesů. Obec se tedy snaží tuto tradici zachovat, a proto se
letos druhou únorovou sobotu konal již počtvrté Obecní ples.
O hudební doprovod a dobrou náladu se postarala oblíbená kapela OSP
z Oldřišova. Pro návštěvníky byl opět připraven bohatý raut, o jehož přípravu
se zapříčinily členky kulturní komise a další dobrovolnice.
Zahájení plesu bylo doslova ohnivé, a to v podání pana Filipa Rajnocha, který
předvedl barmanskou fireshow. Ta prověřila také připravenost naší požární
hlídky. Tímto děkujeme Tomáši Stepaňukovi, Rostislavu Stepaňukovi a
Lumíru Štěrbovi a omlouváme se jim za přivozený infarktový stav☺
Později večer potěšily svým vystoupením nejen oko každého muže dámy
z tanečního studia „Prostě se hýbej“ z Opavy pod vedením Alžběty
Moravcové, které předvedly smyslný tanec na židlích „Chairdance“.
Zlatým hřebem každého plesu je losování tomboly a náš ples ani letos nebyl
pozadu. Díky podpoře našich partnerů jsme měli odměny velmi hodnotné.
Velkým lákadlem byla hlavní cena – poukaz na řidičský průkaz v Autoškole
NEMO.
Obecní úřad tímto děkuje za podporu plesu firmám Autoškola Nemo Vladimír Němčanský, Miroslav Fojtík - Revize elektrických zařízení, Slezská
Harmonia a LazNet.
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Velký dík patří členkám kulturní komise, členům TJ Sokol Velké Heraltice a
dalším dobrovolníkům, kteří se na přípravě akce podíleli.
Věříme, že se všichni účastníci dobře bavili a navštíví tuto akci i v příštím
roce!
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Masopustní průvod a maškarní bál s pochováním basy 2. 3. 2019
TJ Sokol Velké Heraltice uspořádal pro občany Velkých Heraltic i své
příznivce z okolí již 19. ročník oblíbeného masopustního průvodu a večerního
maškarního bálu s netradičně-tradičním pochováním basy – tentokrát
v cirkusáckém stylu.
Letošní masopust připadl na téměř jarní sobotu 2. března a začal již tradičně
v 8 hodin srazem maškar z řad dospělých i dětí na parkovišti U 3 kaštanů a
samotné oficiální zahájení průvodu po Velkých Heralticích bylo povoleno
místostarostou v zastoupení paní starostky. Více než 30členný dav se rozdělil
do dvou částí, aby během celého sobotního dne postupně navštěvoval všechny
velkoheraltické domácnosti s dobrou náladou, s hraním a zpíváním tradičních
lidových písniček a s rozdáváním pozvánek na večerní bál. Odměnou
pro masopustníky pak byly všelijaké domácí dobroty a věcné dary do tomboly.
Touto cestou děkujeme všem heraltickým občanům, kteří pohostili a
obdarovali masopustníky a tím nám dali najevo, že opravdu je masopust trvale
nedílnou součástí dění v obci.
Uznání patří i samotným masopustníkům, že obětovali celou sobotu a rozdávali
radost a úsměvy na všechny strany. Zvláštní poděkování míří mladému
heligonkáři, který zpěv masopustníků doprovázel hudbou. Vybrané dárky
do tomboly putovaly na vůz tažený koněm pana Radošovského z Vlaštoviček.
Očekávané pochování basy, s velkou konkurencí přihlášených soutěžících
masek, atraktivní tombola, výborný domácí gulášek i jiné oblíbené domácí
pochutiny, a hlavně vrchol sobotní noci, který se opět skládal z hlavního
vystoupení a žádaného přídavku. To vše i díky obětavé práci pořadatelů, darům
a příspěvkům místních podnikatelů i jednotlivých občanů opět zaplnilo
heraltický kulturák.
Všichni si opravdu přišli na své, počínaje pochováním basy, které letos bylo
v režii rozverných kašparů, kteří naklusali do sálu v čele celého průvodu
masek, aby poté během četby litanií nenechali za velkých ovací přítomných
na celých Heralticích nit suchou.
Těsně před půlnocí zažil kulturák vrchol večera, když se nám představili
v kombinovaném vystoupení jeptišky z obnoveného ženského kláštera a
posluchači z čerstvě zřízené policejní akademie-všichni sídlící v budově dnes
již bývalé policejní stanice ve Velkých Heralticích. Po zaslouženém vytleskání
publikem následovalo působivé a perfektně nacvičené vystoupení známého
řeckého tance Zorba.
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Maškarní noc byla poté završená losováním tomboly o atraktivní ceny a zdárně
a v poklidu ukončena v brzkých ranních hodinách.
Na tomto místě se sluší poděkovat všem těm, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému
průběhu heraltického masopustu – od organizátorů a dobrovolníků, přes obec
Velké Heraltice, místní podnikatele až po samotné občany, kteří přes den
hostili masopustníky ve svých domech a večer navštívili pochování basy.
Slunce v duši i nad hlavou vám přeje vedení TJ Sokol Velké Heraltice
Masopust v Táboře
V sobotu 16. února 2019 procházel obcí Tábor tradiční masopustní průvod.
Masky, za zvuku krásné lidové hudby, vyrazili navštívit, poveselit a potěšit
občany Tábora. Ti je vřele vyhlíželi a vítali. Medvěd byl v jednom kole a měl
co dělat, aby všechny ženy dostatečně vytancoval. Průvod byl ukončen
v Táborské hospůdce, kde zábava pokračovala.
Velmi nás těší, že se do průvodu zapojuje stále více lidí a že jsou masky tak
krásně vymyšleny a připraveny. Těšíme se na příští rok, co si pro nás opět
připraví.
Barbora Rezbáriková

Společenský ples v Táboře
V sobotu 23. 2. 2019 od 20.00 pořádal Spolek Tábor ve Slezsku v KD v Táboře
tradiční SPOLEČENSKÝ PLES. Přítomní hosté byli srdečně přivítáni a
seznámeni s programem večera. Bylo připraveno bohaté občerstvení, velký
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výběr alko i nealko nápojů a v neposlední řadě bohatá a pestrá tombola. Touto
cestou chceme ještě jednou velmi poděkovat všem sponzorům, kteří nás
podporují.
Po 22. hodině následovalo očekávané
vystoupení našich žen. Letos na téma
SPARTAKIÁDA. Kostýmy i choreografie
byly jako vždy vydařené a těšíme se, co si
pro nás připraví příště. Ples byl dle
hodnocení
návštěvníků
a
jejich
spokojených obličejů opět povedený a my
se těšíme na příští rok.
Za Spolek Tábor ve Slezsku Barbora Rezbáriková

Dětský maškarní karneval
Jarní období se nese v duchu plesové sezóny, masopustu a karnevalového
veselí. Tuto zábavu chceme dopřát i našim dětem, a proto pro ně každoročně
připravujeme dětský maškarní karneval.
V letošním roce se karneval uskutečnil 23. března a nesl se v duchu současného
módního hitu „Unicorns neboli Jednorožci“. Pro tato bájná zvířata je
v současném podání typické duhované provedení, takže sál společenského
domu se celý zahalil do barvy duhy.
Stejně jako každý rok se to na karnevalu krásnými maskami jen rojilo, tradičně
se objevilo nejvíce princezen, ale i všechny ostatní kostýmy byly krásné a
nápadité. Některé děti se dokonce trefily i do tématu jednorožců.
Velmi nás těší, že karnevalové veselí láká i rodiče s nejmenšími dětmi, které si
sice ještě příliš neužijí soutěžení, zato jsou ve svých kostýmech milým
zpestřením karnevalu.
Odpoledne bylo nabité soutěžemi a hrami, ve kterých děti předvedly svoji
šikovnost, zručnost, rychlost a chvílemi i sílu. Nechyběl ani společný tanec,
který rozproudil celý sál. V letošním roce jsme vyměnili tradiční silovou
disciplínu v přetahování lanem, do které se v minulosti zapojili i přítomní
tatínkové za zábavnou výtvarnou soutěž, ve které tentokrát excelovaly
převážně maminky. Společnými silami se oběma soutěžním družstvům
podařilo vytvořit velmi zajímavá výtvarná díla☺
Na konci odpoledne každá z masek obdržela dáreček v podobě vajíčka,
ze kterého se dětem při dobré péči doma vylíhnul malý jednorožec a pak už
nezbývalo nic jiného než si užít závěrečné řádění s nafouknutými balónky a
konfetami.
Na tomto místě opět velmi děkujeme všem členkám kulturní komise za pomoc
při výzdobě a organizaci akce i za připravené občerstvení!
Fotogalerii z obou akcí naleznete na internetových stránkách:
www.obecvelkeheraltice.rajce.net.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová
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