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Vážení spoluobčané,
v úvodu letošního druhého čísla Obecního zpravodaje jsem chtěla pozitivním slovem
přivítat první záchvěvy jara. Bohužel ve stínu aktuálních událostí a negativních zpráv
ohledně epidemie Koronaviru, které se na nás doslova hrnou ze všech stran, bych Vám
chtěla dodat trochu potřebné energie a síly.
I když nyní všichni vnímáme špatně veškerá restriktivní opatření, která činí Vláda ČR, měli
bychom si uvědomit, že jsou konána v zájmu zdraví každého z nás! Je opravdu důležité,
aby se podařilo tuto situaci zvládnout, abychom se co nejdříve mohli vrátit k našemu
běžnému životu.
V tomto období je, více než jindy, důležité si udržet pozitivní mysl a dobrou náladu. Hlavně
možná nastal ten pravý čas k tomu se věnovat jiným činnostem a aktivitám, na které
kolikrát v běžném shonu není čas. Je ideální doba trávit mnoho času s rodinou v úzkém
rodinném kruhu, povídat si, zahrát si hry s dětmi, číst knihy nebo třeba udělat dlouho
odkládaný velký úklid.
A rozhodně se můžeme těšit, až se zase všichni společně setkáme na některé společenské
akci.
Přeji Vám pevné zdraví, které je nyní opravdu nejdůležitější a nám všem přeji, aby ta doba
čekání nebyla příliš dlouhá!
Jana Zechová, starostka obce

OPATŘENÍ KORONAVIR OBEC VELKÉ HERALTICE
Na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu a omezení pohybu osob
pro celou Českou republiku bude
Obecní úřad Velké Heraltice pro veřejnost uzavřen až do odvolání!
V případě, že potřebujete nezbytně nutně něco vyřídit, pište své dotazy
na email: ouvelh@iol.cz.
Pokud potřebujete provést úhradu některého z poplatků (vodné stočné,
poplatek ze psů), pak prosíme o zaplacení prostřednictvím internetového
bankovnictví. Číslo účtu obce 6220821/0100. Prosím uvádějte variabilní
symboly. V případě platby v hotovosti, prosíme o odložení návštěvy obecního
úřadu, poplatek je splatný do 30.6.2020.
Pronájmy všech kulturních domů po dobu karantény budou zrušeny.
Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice bude až do odvolání
uzavřena. Ruší se také pronájmy tělocvičny. Na webových stránkách školy
www.zsvelkeheraltice.cz budou žáci dostávat úkoly a další informace
k výukovému plánu v době nouzového stavu.
Zubní ordinace MUDr. Krausové bude až do odvolání uzavřena.
S bolestivými případy se obracejte na zubní oddělení Opava, Ostrava nebo
Olomouc.
Ordinace praktického lékaře MUDr. Skaličky bude uzavřena. Ošetření
pacientů bude probíhat pouze po telefonické domluvě, tel.: 722 900 810,
553 666 367.
Římskokatolická farnost Velké Heraltice ruší obřady bohoslužeb ve všech
kostelech.
TJ Sokol Velké Heraltice oznamuje pozastavení jarní části fotbalové
sezóny 2020. Jakmile se aktuální situace změní, budou fanoušky informovat
o utkáních rozhlasem a plakáty.
Provoz na dětských hřištích a venkovních sportovištích je omezen v souladu
s usnesením vlády ČR ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření.
Prosíme dodržujte všechna nařízení a doporučení vlády, o kterých se dozvídáte
ve všech médiích, abychom tuto situaci zvládli co nejlépe.
O dalších změnách či vydaných opatřeních budete informování obvyklým
způsobem, tj. úřední deska a webové stránky obce www.velkeheraltice.cz.
2

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci
Aktuální stav pacientů nakažených koronavirem najdete na webu Krajské
hygienické stanice - http://www.khsova.cz/.
Jak se nákaza projevuje, jaké jsou příznaky?
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná se o přetrvávající zvýšenou
teplotu, dušnost, suchý kašel, bolesti svalů či únavu.
Mám příznaky koronaviru, jak mám postupovat?
V takovém případě kontaktujte svého praktického lékaře nebo místně
příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde vám poskytnou informace
o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.
Jak se chránit a snížit riziko nákazy?
Základem ochrany před nákazou je omezení styku s dalšími osobami, omezení
pobytu v prostorách s vysokou koncentrací osob, dodržování pravidel
karantény a dodržování základních hygienických návyků:
- často si mýt ruce vodou a mýdlem,
- vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
- používat například i dezinfekci na ruce na bázi alkoholu,
- nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob,
- v případě osobního setkání udržovat od dalších osob odstup min. 1 m,
- nedotýkat se úst, očí ani nosu, hrozí zavlečení viru z povrchů, kterých se
dotýkáme
- noste ústní roušku,
- při kýchání/kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem.
Důležité telefonické linky:
Dotazy ke koronaviru volejte linku 1212.
V případě vážných zdravotních problémů volejte linku 112 nebo 155.
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě na tel.:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
Krajská hygienická stanice MSK - územní pracoviště
Okres Bruntál
554 774 128
Okres Opava
553 668 846
Podrobnější informace najdete na webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky: www.koronavirus.mzcr.cz nebo vlády České
republiky www.vlada.cz. Podrobnější informace v Moravskoslezském kraji
naleznete na webových stránkách www.msk.cz.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatek za psa, vodné a stočné
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2020 se nemění a je stanoven:
100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa,
osoba starší 65 let pak 60,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího
psa, se splatností do 30. 6. 2020.
VODNÉ A STOČNÉ
Cena za rok 2019 u vodného je stanovena ve výši 33,- Kč/m3 a cena
stočného je ve výši 23,- Kč/m3 se splatnosti do 30. 6. 2020.
Předtištěné formuláře s platebními údaji budou k vyzvednutí na Obecním úřadě
ve Velkých Heralticích od 28. 2. 2020.
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

Oznamovací povinnost
Žádáme občany, aby nezapomínali na oznamovací povinnost k místnímu
poplatku ze psů. Občan, který je držitelem psa je povinen oznámit obecnímu
úřadu narození/pořízení psa, jeho úhyn/ztrátu, darování nebo prodej.
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.
info Obecní úřad

Vítání dětí 2020
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
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Projekt „Skupinový vodovod Velké Heraltice“
V minulém roce byla započata další etapa výstavby
skupinového vodovodu Velké Heraltice, a to výstavba
nového podzemního vodojemu s kapacitou 300 m3.
Během roku 2019 byly provedeny práce na zemním
vodojemu, čerpací stanici a byl položen nový
vodovodní řád včetně elektro kabeláže mezi čerpací
stanicí a novým vodojemem.
Na tento projekt požádala obec Moravskoslezský kraj o dotaci
v rámci programu Drobné vodohospodářské akce 2019. A byla úspěšná, obci
byla schválena dotace ve výši 5 mil. Kč.
V průběhu roku zkusila obec své štěstí znovu a podala žádost o dotaci na Státní
fond životního prostředí. V rámci Národního programu Životního prostředí –
Zdroje vody byla obci přislíbena dotace ve výši až 3 mil. Kč.
Stavební práce budou probíhat i v roce 2020, proto si na přesné vyčíslení dotací
budeme muset ještě chvíli počkat.
info Obecní úřad

Sběr textilu a jiných věcí
Diakonie Broumov vyhlašuje sběr textilu a jiných věcí. Sbírka se uskuteční
11. 5. 2020 a 13. 5. 2020 od 14:00 do 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 - elektrospotřebiče, matrace, koberce,
nábytek, znečištěný a vlhký textil.
Diakonie Broumov
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Pytlový sběr (Žluté pytle)
Každou první středu v měsíci probíhá v obcích pytlový svoz plastu a papíru.
Žádáme občany, aby využívali především pytlový svoz a nevhazovali nebo
nevysypávali celé pytle do kontejnerů. Kontejnery slouží pro občany (převážně
z bytových domů), kteří nemají pytle, kde skladovat.
Žluté pytle slouží pouze na sběr plastu a papíru, ne na sběr šatstva, posečenou
trávu apod.
info Obecní úřad

Třídění odpadů – Co kam patří?

MODRÝ
KONTEJNER

ŽLUTÝ
KONTEJNER

Patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, karton, papírové
obaly (např. sáčky) a nápojové kartony
Nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické
potřeby
Patří: sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Dále sem
patří plechovky od potravin a nápojů (zapáchající je
vhodné vyčistit), které se na dotřiďovací lince separují
Nepatří: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

ZELENÝ
KONTEJNER

Patří: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy tabulové sklo
Nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a
zrcadla

ČERNÁ
POPELNICE Potravinářské a fritovací oleje – zchladlý použitý olej se
S ORANŽOVÝM přelije do PET láhve a vloží se do označené popelnice
VÍKEM

DOMÁCÍ
KOMPOSTÉR

Patří: Tráva, listí, padané ovoce, zelené natě, slupky a
zbytky zeleniny a ovoce, zbytky zahradních a pokojových
rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné
piliny, nadrcený či nadrobno nastříhaný odpad z ořezu
stromů a keřů
Skořápky z vajec, čajové sáčky, suché pečivo,
info Obecní úřad
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Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020 bude 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 – 12:00
info Obecní úřad

Výpůjční doba knihoven
Obecní knihovna Velké Heraltice
Místní knihovna Malé Heraltice
Místní knihovna Sádek

Pondělí 9:00 - 12:00
Středa
16:00 - 19:00
Úterý
16:30 - 17:30
Úterý
17:45 - 18:45 (sudé týdny)
info Obecní úřad

Dětský příměstský tábor 2020
Vážení rodiče,
i v letošním roce se pro Vaše děti uskuteční příměstské tábory pořádané obcí
Velké Heraltice a to:
1. turnus pro děti od 3 do 6 let
13. – 17. 7. 2020 a
2. turnus pro děti od 7 do 10 let
10. – 14. 8. 2020.
Příměstské tábory jsou určeny pro děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt v obci
Velké Heraltice nebo v jejich místních částech.
Přednostně budou přijímány děti pracujících rodičů. Rodiče budou požádáni o
doklady, kterými tuto skutečnost doloží (potvrzení o zaměstnání).
Cena příměstského tábora zahrnuje celodenní stravu a pitný režim, výtvarný
materiál a výlety po okolí. Stravování zajišťuje obec. Jídelníček bude navržen
tak, aby vyhovoval věku a požadavkům strávníků.
Přihlášky odevzdejte do 30.6.2020 osobně na podatelně Obecního úřadu
Velké Heraltice nebo zašlete na e-mail: ouvelh@iol.cz.
Přihlášení Vašeho dítěte budeme potvrzovat e-mailem, ve kterém také zašleme
požadované dokumenty, údaje o platbě a další informace.
Minimální počet účastníků jednotlivých turnusů příměstského tábora je
stanoven na 10 dětí, v případě nižšího počtu může být turnus zrušen.
Podrobné informace o programu jednotlivých turnusů budou přihlášeným
účastníkům předány nejpozději 7 dní před začátkem každého turnusu
Bližší informace včetně provozního řádu příměstského tábora najdete na
webových stránkách obce Velké Heraltice www.velkeheraltice.cz.
Uvedené informace k jednotlivým turnusům jsou předpokládané a mohou se
měnit.
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Příměstské tábory Obce Velké Heraltice 2020
1. Turnus pro děti 3-6 let
Název:

13. – 17. 7. 2020

Cesta kolem světa

Rámcový program:
Děti si formou zábavy prohloubí znalosti o jiných kontinentech, lidech a
zvířatech v nich žijících. Mohou se těšit na výtvarnou činnost, pohybovou
aktivitu a výlety do okolí.
2. Turnus pro děti 7-10 let
Název:

10. – 14. 8. 2020

Olympijské hry

Rámcový program:
Děti si formou zábavy prohloubí znalosti o olympijských hrách, symbolech a
ceremoniálech. Na vlastní kůži si vyzkoušejí některé druhy sportů letních
olympijských her. Mohou se také těšit na výtvarnou činnost a výlety do okolí.
Tyto turnusy jsou iniciovány Obcí Velké Heraltice ve spolupráci s pedagogy
MŠ Velké Heraltice a jsou určeny přednostně dětem z mateřské školy Velké
Heraltice a Sádek a žákům ZŠ Velké Heraltice.
Organizační zajištění: Kristýna Ficková, referentka OÚ,
Jana Šreková, pedagog MŠ,
studentky pedagogické školy a další instruktoři
Místo konání:

Školní družina ZŠ Velké Heraltice

Kapacita dětí:

20 dětí v každém turnusu

Cena turnusu:

800,- Kč

Strava: zajištěn 5x teplý oběd, 2x denně svačina a celodenní pitný režim
Čas ranních setkání:

6.45 – 7.30 hodin

Ukončení programu: 15.00 – 15.30 hodin
Převzetí děti:

do 15.45 hodin
info Obecní úřad
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ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Z dění v MŠ Sádek
Před třemi měsíci jsme společně s dětmi prožili jedno
z nejkrásnějších období v roce – vánoční čas. Těšili
jsme se na sáňkování, bobování a dovádění na sněhu,
ale bohužel jsme se tuto zimu nedočkali… A tak jsme
čas využili na procházky s pozorováním. Jelikož se
nám v Sádku uhnízdily v jehličnanech sovy, chodíme
je pozorovat a pro děti je to krásný zážitek.
22.2. jsme měli v Kulturním domě Maškarní karneval.
Byli jsme překvapeni velkou účastí, děti si zatančily a
zasoutěžily s klaunem Kalimero, a také je čekala
tombola s dárečky.
Zimy už se asi nedočkáme, a tak začínáme přivolávat
jaro. Zdobíme školku, učíme se básničky a trénujeme
jarní vystoupení. Čeká nás návštěva knihoven
v Jamnici a v Sádku, kde si pro nás paní knihovnice
připraví krátký program. Také pojedeme do Slezského
divadla na Královnu koloběžku první, představení
bylo v únoru přesunuto z důvodu zranění herce.
V dubnu navštívíme Zámek ve Velkých Heralticích.
Těšíme se na jarní dekorace a inspiraci k výzdobě MŠ.
MŠ Sádek, Hildebrandová

Zima v naší školičce
Ze všeho nejdříve mi dovolte, abych poděkovala našim sponzorům, kteří dětem
zakoupili hodnotné hračky k Vánocům. SDH Velké Heraltice malým dětem
zakoupil krásný dřevěný kadeřnický salón a firma Rebyd velkým dětem
dřevěný pracovní ponk i s nářadím. Děkujeme.
V lednu proběhla další část chemických pokusů se
studenty MSŠZe Opava pod vedením lektorky Mgr.
Zuzany Šimečkové. Tentokrát si děti vyzkoušely
různé způsoby dělení látek. V únoru jsme navštívili
MSŠZe, kde děti shlédly složitější chemické pokusy
– zbarvení látek, různé druhy hoření, a dokonce
i bezpečně kontrolovaný výbuch.
Zvířátka naší přírody si děti prohlédly ve Slezském
Muzeu Opava, nejvíce však děti zaujal slon
v životní velikosti.
I letos jsme si uspořádali veselý karneval v MŠ, děti pomáhaly při výzdobě
tříd, aby se ke konci týdne ve školce ukázaly princezny, piráti, policisté,
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zvířátka a další veselé masky, aby mohl začít ten pravý karnevalový rej masek.
Děti si společně užily tance, soutěže, zábavu i promenádu všech masek.
Chválím všechny rodiče za přípravu kostýmů pro děti.

A masopustní období jsme zakončili již tradičními masopustními obchůzkami
v maskách. Náš masopustní průvod se svým krátkým programem navštívil
několik institucí, firem a rodin v obci, kde na závěr tohoto programu naši
medvědi vytancovali všechny přítomné pracovníky i přihlížející. Nechyběl také
náš masopustní průvod ve školičce i s pochováním basy, masopustními
dobrotami (děti pekly s učitelkou), tradičními říkadly, písničkami a tancem
s medvědem.
Starší děti absolvovaly galerijní animaci Hlava plná barev výtvarníka Tibora
Červeňáka, ve které se děti dozvěděly, jak malíř pracuje s barvami. Objevovaly
tajemství míchání barev, vnímaly odstíny a rozlišovaly zvířecí postavy
na pozadí obrazů. Také pracovaly s pracovním listem, kde plnily úkoly dle
diktátu lektorky a vyrobily si zajímavé papírové záložky zapouštěním a
prolínáním barev.
V rámci projektu „Kdo nás chrání a pomáhá nám“ se děti seznámily
s fungováním integrovaného záchranného systému. Děti navštívily místní
služebnu Policie ČR (nejvíce zapůsobilo auto s houkačkou), absolvovaly
poutavou besedu s členkou místního SDH Velké Heraltice paní Michaelou
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Drozdovou. Nechyběla návštěva místní hasičárny, seznámení s prostředím,
vybavením. V neposlední řadě si děti formou situačního učení vyzkoušely
zásah hasičů, policie a lékaře. Také jsme úspěšně zvládli fingovaný požární
poplach s evakuací dětí. Děti dále navštívily areál Slezské nemocnice Opava,
prohlédly si jednotlivé pavilony a dozvěděly se, jaká onemocnění se tam léčí,
kam se vozí úrazy. Tímto projektem děti získaly povědomí o tom, jak se
zachovat v krizové situaci, kam se obrátit o pomoc.
O aktivitách, které nás ještě čekají do konce školního roku budeme informovat
zase příště.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
5. Obecní ples
Druhou únorovou sobotu uspořádala Obec Velké Heraltice již pátý obecní ples.
O hudební doprovod a dobrou náladu se tradičně postarala kapela OSP
z Oldřišova. Pro návštěvníky byl připraven bohatý raut, o jehož přípravu se
postaraly členky kulturní komise a další dobrovolnice.
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Chvíli po zahájení plesu vystoupila mažoretková skupina BANIMO Opava,
z. s. pod vedením Barbory Kurečkové a během večera byla k vidění i ukázka
latinsko-amerických tanců v podání Natálie Stiborské a Jakuba Vernera.
Zlatým hřebem každého plesu je losování tomboly a náš ples ani letos nebyl
pozadu. Díky podpoře našich partnerů jsme měli odměny velmi hodnotné.
Obecní úřad tímto děkuje za podporu plesu firmám Autoškola Nemo –
Vladimír Němčanský, Miroslav Fojtík - Revize elektrických zařízení,
Stavebniny Stavaz.
Velký dík patří členkám kulturní komise, členům spolku „Žijeme tady s Vámi“
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 22. 2. 2020
TJ Sokol Velkého Heraltice uspořádal jubilejní 20. ročník oblíbeného
masopustního průvodu a večerního maškarního bálu tentokrát v kouzelnickém
stylu Harryho Pottera.
Letošní masopust připadl na sobotu 22. února a začal již tradičně v 8 hodin
srazem maškar na parkovišti U 3 kaštanů a samotné oficiální zahájení průvodu
po Velkých Heralticích bylo povoleno u paní starostky. 40členný dav se
rozdělil do dvou částí, aby během celého sobotního dne postupně navštěvoval
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všechny domácnosti s dobrou náladou, s hraním a zpíváním a 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. 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 postav z románu o Harrym Potterovi, kteří naklusali do sálu včele
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
dorostenky z Moskvy se svým aerobikem, jako přídavek pak krátké vystoupení
Clap-hands.
Maškarní noc byla poté završená losováním tomboly o atraktivní ceny, které
věnovali např. autoškola Nemo, p. David Kačeriak, THT Real, Hesako atd. 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
Z činnosti seniorů
V únoru se opět sešli senioři na své schůzce. Všechny přítomné přivítala p.
předsedkyně, která měla připravený program, malý vědomostní kvíz. Všichni
se rozdělili do 4 skupinek, dostali list papíru a tužku a odpovídali na připravené
otázky. Poté i skupinky dostaly možnost položit otázku soupeřům. Otázky byly
jednoduché a odpovědět zvládli všichni. Potom nás p. Klichová seznámila
s vyprávěním svých předků, jak žili, pak zavzpomínala na své dětství, a také
na to, jak se přistěhovala do Velkých Heraltic a nerozuměla slezskému nářečí,
jak byla poslána vykonávat práci a nevěděla jakou, ani co si vzít sebou. Dnes
už se tomu směje a ráda o tom vypráví. Za krásné vyprávění jsme ji zatleskali.
Pak jsme se rozloučili a šli domů.
Březnové setkání jsme pojali v retro oslavě MDŽ. Místopředsedkyně F.
Špillerová přivítala všechny přítomné, připomněla svátek žen, který bude
hlavním programem dne. Pan Josef Blažej obdaroval ženy červenou růžičkou,
bylo to překvapení a moc děkujeme. K dobré pohodě členky připravily
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moučníky, jednohubky, děkujeme. Dvě členky se oblékly do kostýmů školáků,
připravily si básně k svátku žen, které nejen přednesly, ale i ztvárnily, v jedné
básni, kolik lásky, vyjádřena srdíčky, mámě dát a jak ji unést, v druhé,
přemýšlení a nápady, co dát mámě k svátku, sladký nápad byl nabídnut všem.
Malé vystoupení se líbilo, všichni se zasmáli a vzpomínali. Spolek zakoupil
pro ženy kytičku - karafiát, a tak vzpomínky na tento den byly úplné. Po krátké
besedě se všichni v dobré náladě rozcházeli domů.
Příští setkání se uskuteční 8. dubna 2020.
Za Spolek Seniorů Šafrán Bronislava Scheidelová

Přehled připravovaných společenských akcí březen – květen 2020
Dětský maškarní karneval – ZRUŠENO
- sobota 21. března 2020, Společenský dům Velké Heraltice
Slet čarodějnic
- čtvrtek 30. dubna 2020, Parkoviště U tří kaštanů
Obecní dětský den
- sobota 30. května 2020, Společenský dům Velké Heraltice
VŠECHNY AKCE (NEJEN TY POŘÁDANÉ OBCÍ) MOHOU BÝT
ZRUŠENY! VŠE SE ODVÍJÍ OD AKTUÁLNÍ SITUACE PANUJÍCÍ
V ČESKÉ REPUBLICE.
Termíny akcí, časy a bližší informace budou upřesněny na plakátech!
Fotogalerii společenských akcí obce naleznete na webových stránkách
www.obecvelkeheraltice.rajce.net.
Videozáznamy z vybraných společenských akcí obce naleznete na kanálu
youtube www.youtube.com/user/obecvelkeheraltice.
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Masopustní průvod ve Velkých Heralticích
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Vážení občané dovolujeme si vám nabídnout služby čištění komínu s
vystavením kontrolní zprávy na místě!
Komínový průduch umíme vyčistit i bez přístupu
na střechu. Součástí služby je vyčištění kouřovodu, výběr
odstraněných sazí, úklid po kominické práci vysavačem,
kontrola spalinové cesty a Zpráva o provedení kontroly
dle aktuální Vyhlášky č. 34/2016 Sb.

A TO JEN OD 300 Kč.
Kontaktovat nás můžete na tel: 770 611 211
www.topkominictvi.cz
nebo na facebook.com/Topkominictvi
Kontaktní adresa je Jakartovice 45, 747 53,
kontaktovat nás můžete od 8:00-18:00.

NOVĚ PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
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