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Vážení spoluobčané,
vánoční strom je rozsvícen, advent začíná. Čas před Vánoci se krátí a nás čeká
závěr roku s těmi nejbližšími, setkáváme se s přáteli a rozjímáme. Chtěla bych
všem občanům popřát, aby si poslední dny letošního roku užili v poklidu a
v míru.
Vánoce jsou duchovní svátky, a tak opravdu všem přeji, aby je příjemně prožili
v kruhu rodinném. Do nového roku přeji především pevné zdraví a spokojenost
jak v osobním, tak v profesním životě.
Jana Zechová, starostka obce

OTÁZKY PRO STAROSTKU
Od poloviny října máme v České republice vyhlášený nouzový stav.
Nakolik je situace jiná, než tomu bylo na jaře?
Nikdo z nás si asi na jaře neuměl představit, že s podzimem přijde druhá vlna,
která udeří ještě větší silou a opět tak ochromí fungování našeho státu. Jiné to
do jisté míry je. Na jaře nebyly roušky, dezinfekce, byl zmatek, protože to
pro nás všechny bylo něco nového. V současné době je roušek i dezinfekce
dostatek, ale právě ta ochota a vstřícnost se „někam“ vytratila.
Dle vládních nařízení má také omezený provoz Obecní úřad. Jak vypadá
současná situace zde a jak je funkce úřadu zajištěna?
Obecní úřad musel reagovat na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, a tak
jsme byli nuceni opět přistoupit k omezení otevírací doby pro občany. Došlo
k tomu, že jsme návštěvní dny úřadu omezili pouze na dva dny v týdnu, a to
pondělí a středu: 9.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00 hod. Mimo tyto hodiny je
pro veřejnost úřad uzavřen, proto prosíme všechny občany, aby se v případě
neodkladných záležitosti obraceli na jednotlivé úředníky pouze v uvedenou
dobu a prostřednictvím telefonu nebo elektronickou poštou.
Samotný provoz OÚ probíhá i nadále za přísných bezpečnostních a
hygienických podmínek, je proto nezbytné dbát pokynů pracovníků a
informačních cedulí na vstupních dveřích. Zároveň apelujeme na občany, aby
pečlivě zvážili, zda vyřízení jejich záležitostí není možné řešit telefonicky,
datovou schránkou nebo prostřednictvím e-mailu.
Děkujeme touto cestou všem za pochopení a odpovědný přístup. O jakýchkoliv
dalších změnách budeme veřejnost aktuálně informovat v rámci obvyklých
informačních kanálů.
Jak to v současné době vypadá s přípravou rozpočtu a plánem investičních
akcí na rok 2021? Bude obec nucena kvůli situaci s nákazou Covid-19
dělat nějaké úspory?
Na přípravě rozpočtu se pracuje už nyní. Bohužel příjmy obce v roce 2021 jsou
v současné nejisté době velmi obtížné. Zastupitelé musí proto být ve svých
investičních plánech spíše konzervativní a zdrženliví. Co se týká úspor, tak již
nyní víme, že v roce 2021 budou nutné. Už nyní se proslýchá, že stát bude obce
krátit min. o 20 % finančních prostředků ze státního rozpočtu. Pro informaci,
letos naše obec dostala o 6 mil. Kč méně, než měla dostat. Další informaci
máme z minulého týdne od Krajského úřadu MSK, že obec namísto 5 mil. Kč
(dotace na zhotovený vodojem a nový vodovodní řad), které měla smluvně
podepsané, obdrží pouze 4 mil. Kč. Není to vůbec dobrá zpráva, protože
1 mil. Kč mohl být použit v roce 2021 na jakoukoliv investiční akci, např.
na vybudování dětských prvků v mateřské školce.
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JAK JE TO S DOTACEMI?
Neustále se mě občané ptají, jak je to s dotacemi, kde se dají získat, kolik
peněz obec z dotací dostane nebo na jaké akce bude obec chtít požádat.
Situace v letošním roce nebyla nijak lehká a obecní samosprávy čeká ještě
složitější období. Obce budou řešit financování svých investic. V důsledku
nižšího výběru daní fyzických a právnických osob se budou potýkat se
snížením příjmů. Předpokládá se propad až 20 %. Kvůli nynější pandemické
situaci obce musejí zvažovat i budoucí výdaje. Dotace jsou nejisté.
Při uskutečňování projektů obce často spoléhaly na dotace.
V řadě případů je problémem to, že obce čekají na vhodný dotační titul, a tak
realizaci své investice odkládají. Čas ale běží dál a ceny stavebních prací stále
rostou. U menších projektů platí obecné doporučení uvážit jejich urychlené
uskutečnění a nečekat na nejistou dotaci. Z rozpočtu obce byly provedeny
například tyto akce - část veřejného osvětlení v Sádku, pokrytí staré knihovny
v Sádku, kamenná zeď v parku Malé Heraltice, zakoupení zámkové dlažby
do Tábora, opěrná zeď ul. Malá Strana ve Vel. Heralticích, fasáda Zdravotního
střediska a Pošty, fasáda Obecního úřadu, vybavení kuchyně ZŠ a další.
Situace se navíc v nejbližším období nezlepší, spíše naopak. Vláda sice slibuje,
že obcím pomůže, ale ve skutečnosti všem obcím v letošním roce krátila
finanční prostředky ze státního rozpočtu. Nelze se tedy prozatím na ni spoléhat.

Fasáda budovy Zdravotního střediska a Pošty

Oprava střechy v Sádku

Nový plot před MŠ Velké Heraltice
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Oznámení o změně obecního e-mailu
Obec Velké Heraltice oznamuje změnu kontaktní e-mailové adresy a
elektronické adresy podatelny obecního úřadu, a to na urad@heraltice.net.
Prosíme o komunikaci přes tuto novou adresu. Původní adresa bude funkční
do konce roku 2020, poté již nebude na došlé e-maily reagováno. Děkujeme
za pochopení.
info Obecní úřad

Vánoční provozní doba obecního úřadu
Obecní úřad Velké Heraltice bude otevřen do čtvrtka 18. 12. 2020. Otevřeno
bude zase od pondělí 4. 1. 2021. Úřední hodiny zůstávají i v příštím roce
nezměněny, tj. pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, pokud
opět nedojde k nařízení omezení doby.
info Obecní úřad

Odečty domovních vodoměrů
Upozorňujeme odběratele obecního vodovodu, že ve dnech 7. - 11. 12. 2020
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 18. 12. 2020,
případně je možné nahlásit stav vodoměru e-mailem nebo telefonicky.
info Obecní úřad
✄ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Velké Heraltice

ODEČTOVÝ LÍSTEK
JMÉNO:
……………………………………………………………………………………………….

ADRESA:
……………………………………………………………………….....................................

KONTAKT:
……………………………..………………………………………………………………...

ČÍSLO VODOMĚRU:
………………....…….………………………………………………………………………

STAV VODOMĚRU:
………………………………………....

DATUM ODEČTU:
…………………..............................................

ODEČTOVÝ LÍSTEK ODEVZDEJTE NA OÚ (poštovní schránka) NEBO
NAHLASTE E-MAILEM NA urad@heraltice.net NEJPOZDĚJI DO 18.12.2020.
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Poplatek za psa, vodné a stočné
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2021 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. 2021.
VODNÉ A STOČNÉ
Cena za rok 2020 u vodného je stanovena ve výši 38,- Kč/m3 a cena
stočného je ve výši 23,- Kč/m3 se splatnosti do 30. 6. 2021.
Zúčtovací období je výjimečně od května do prosince 2020.
Tištěné formuláře s platebními údaji budou doručeny občanům na adresu
do konce února 2021.
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

UPOZORNĚNÍ K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ DO KONTEJNERŮ
Změnu systému svozu komunálního odpadu a fakturaci podle počtu výsypů
nesli někteří občané zpočátku nelibě, záhy se však ukázalo, že je pro většinu
domácností, které poctivě třídí odpad mnohem výhodnější a ušetří nemalé
prostředky. Je dobře, že se v naší obci snížilo množství komunálního odpadu a
zvýšilo se množství tříděných komodit.
Současně se ale začaly šířit některé nešvary a množí se stížnosti! Tříděný svoz
plastů a papíru je v naší obci nastaven primárně jako PYTLOVÝ nikoliv
KONTEJNEROVÝ. To znamená, že občané by měli přednostně využívat
ke sběru žlutých pytlů, které ještě stále občané dostávají zdarma – v jiných
obcích je jejich výdej zpoplatněný! Tudíž by občané měli tento odpad ukládat
do pytlů a připravovat ke svozu vždy první středu v měsíci a nezahlcovat tímto
odpadem kontejnery, kterých v obcích není tolik, aby pojmuly veškerý odpad.
Bohužel v některých lokalitách, hlavně ve Velkých Heralticích (oblast sídliště
nebo u prodejny Jednoty), ale i v některých místních částech, se v poslední
době stává, že se kolem kontejnerů povalují odpadové sáčky a vítr je rozfouká
po okolí.
Apelujeme tímto hlavně na obyvatele panelových domů, aby si v rámci svého
domu (např. ve sklepě či společných prostorech) zřídili stanoviště pro žluté
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plastové pytle a odpad do nich ve větší míře sbírali a poté odevzdávali
při měsíčním svozu.
Zároveň upozorňujeme i ty občany, kteří sice drobnější plastový odpad
do žlutého pytle nastřádají, ale následně celý pytel přivezou ke kontejneru a
nacpou jej do něj, že takto také nemá vypadat pytlový svoz! Pytle odevzdávejte
pouze při měsíčním svozu.
Máme za to, že měsíční cyklus je naprosto dostačující a většina domácností
v naší obci zajisté v rámci své nemovitosti nalezne prostor, kde může po tuto
dobu naplněné pytle skladovat.
Rozsypaný odpad a roztrhané
igelity povalující se kolem
kontejnerů
nejsou
pěknou
vizitkou a obtěžují občany
bydlící v blízkosti těchto
stanovišť. V případě, že bude
tento trend pokračovat, budeme
nuceni kontejnerový svoz úplně
zrušit a přejít opět pouze
k pytlovému systému.
Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat všem občanům, kteří přistupují
ke třídění odpadů zodpovědně a při likvidaci se chovají ohleduplně k ostatním
spoluobčanům! Vždyť to každý z nás dělá vlastně i pro sebe a prostředí,
ve kterém žijeme a jistě většinu z nás těší čistá a uklizená obec!
info Obecní úřad

UPOZORNĚNÍ – HŘBITOVNÍ ODPAD
V rámci odpadového hospodaření také důrazně
upozorňujeme, že kontejner, umístěný u hřbitova
ve Velkých Heralticích, je určen výhradně na hřbitovní
odpad (květiny, věnce a jiné dekorace) nikoliv pro odpad
soukromých osob, a to ani tříděný!
Vyhořelé obaly od svíček vhazujte do malé popelnice, která
je na hřbitově umístněná; skleněné nádoby samozřejmě
patří do kontejnerů na sklo.
info Obecní úřad

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ NA HŘBITOVECH
Po výzvě, zveřejněné v minulém vydání obecního zpravodaje a na místních
hřbitovech, se množily dotazy nájemců hrobových míst. Zda jsou skutečně
povinni vykácet dotčenou zeleň, zda nestačí pouze ořezat apod.
Znovu důrazně upozorňujeme, že každý nájemce hrobového místa má
smlouvou určenou plochu nájmu. Ta se vztahuje jen a výhradně na plochu
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hrobu včetně rámu a náhrobku, kdy nájemce je povinen dodržet obcí stanovený
rozměr, přičemž je nutno zachovat stanovenou manipulační plochu kolem
hrobu (uličky a průchody). Nájemce NENÍ OPRÁVNĚN upravovat, osazovat
ani jinak zabírat plochu kolem hrobu. Bohužel tomu tak v minulosti často bylo
a také díky tomu v současnosti obec řeší nejeden problém tímto vzniklý. Lidé
vysadili kolem svých hrobů stromy a keře, které ale za pár let přerostly
do rozměrů, kdy omezují a někdy i ohrožují sousední hrobová místa.
A v neposlední řadě způsobují problémy při údržbě hřbitovů.
Současně by si měl také každý nájemce hrobového místa pečlivě rozmyslet,
jakým způsobem vybaví místo hrobovým zařízením, případně zelení. Jelikož
i na mnoha hrobech samotných je přerostlá zeleň. Podle článku 7 bodu 6 Řádu
veřejného pohřebiště Obce Velké Heraltice je nájemce povinen požádat
o souhlas provozovatele při záměru výsadby zeleně.
Znovu tedy vyzýváme občany, aby zredukovali vysazené stromy a keře a
do budoucna se vyvarovali neoprávněných zásahů na pohřebištích. Děkujeme
za pochopení!
info Obecní úřad

SPOLEČENSKÝ-NESPOLEČENSKÝ ROK
Není třeba připomínat, že letošní rok je z všeobecně známých důvodů díky
pandemii Covid-19 i v oblasti společenského dění velmi netradiční. Vlastně
letošní společenský život spíše nebyl než byl, rázné ukončení přišlo v době
rozjeté plesové sezóny a už nyní je jasné, že ani nadcházející období adventu se
při žádné kulturní akci neuvidíme.
Museli jsme oželet veškeré dětské akce – maškarní karneval, slet čarodějnic,
dětský den, ani mikulášská nadílka letos děti nepotěší. Neproběhly ani tradiční
obřady vítání nových občánků naší obce, zde nás to velmi mrzí, jelikož děti
rostou tak rychle a je možné, že než bude možné tuto slavnost uspořádat,
budou už některé z nich chodit.
Současně ani za našimi nejstaršími spoluobčany nebylo možné přijít
na návštěvy při jejich jubilejích. Nikdo by si nevzal na svědomí vystavit
nejohroženější skupinu obyvatel riziku nákazy. Rovněž tradiční vánoční
setkání seniorů letos není možno uspořádat. Letošní oslavenci, kteří slavili svá
významná životní jubilea, jistě nebudou opomenuti v budoucím období,
jakmile bude situace příznivější.
Ani místní spolky ve většině případů nemohly uskutečnit naplánované akce,
případně byly nuceny je omezit pro menší počet osob. V omezeném režimu
v období letních měsíců probíhaly některé sportovní akce, ale třeba ani tradiční
volejbalový turnaj Mikroregionu se nemohl uskutečnit.
Současná situace je jistě všem občanům známá a všichni ta různá nařízení a
omezení vnímají špatně, vždyť setkání na společenských akcích je pro mnohé
z nich třeba jedinou příležitostí potkat se jednou za rok se sousedy a známými.
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Z pozice pořadatele nás také velmi mrzí, že se nemohly tyto akce uskutečnit a
budeme doufat, že se epidemiologická situace uklidní a v příštím roce se opět
při nějaké příležitosti potkáme. Nyní je nejdůležitější zdraví nás všech a je
potřeba být stále obezřetní a ohleduplní, abychom se toho dočkali co nejdříve.
info Obecní úřad

Rozsvícení vánočního stromu ve Velkých Heralticích
Bohužel se v letošním roce z důvodu omezení nemohlo
uskutečnit slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s kulturním programem. Přesto byla zachována tradice, aby
stromeček zazářil první adventní neděli.
Touto cestou děkujeme Skupině ČEZ za finanční podporu, díky níž jsme mohli
obohatit vánoční výzdobu v naší obci.
Jana Zechová, starostka

Provoz ordinace MUDr. Skaličky v době vánočních prázdnin 23. 12. 2020 3. 1. 2021
Ordinace bude probíhat nepřerušeně v uvedených dobách, vždy na objednání:
Středa 23.12.2020
Pondělí 28.12.2020
Úterý

29.12.2020

Středa 30.12.2020
Čtvrtek 31.12.2020

Stěbořice
Velké Heraltice
Stěbořice
Dolní Životice
Stěbořice
Velké Heraltice
Dolní Životice

7:30 – 10:30
7:30 – 10:30
12:00 – 14:00
7:30 – 10:30
7:30 – 10:30
12:00 – 14:00
8:00 – 9:30

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.
info MUDr. Skalička

Provoz ordinace MUDr. Krausová v době vánočních prázdnin
Od 22. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude MUDr. Krausová čerpat dovolenou.
Bolestivé pacienty ošetří pohotovost AJNA Dental Clinic, Poděbradova
2738/16, Ostrava, a to od 18:00 hodin do 6:00 hodin.
info MUDr. Krausová

Prodej vánočních stromků ve Velkých Heralticích
Lesy České republiky oznamují, že v letošním roce nebude probíhat prodej
vánočních stromků obvyklým způsobem. Zakoupení vánočního stromečku je
možné pouze po individuální telefonické objednávce termínu, kdy bude
možnost vybrat si stromeček (smrk, borovice) z omezeného množství.
Děkujeme za pochopení.
Telefonní kontakt: 605 160 899 (pondělí až pátek 7:00 – 15:00); nejpozději
do 8. 12. 2020.
info Lesy ČR
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Tříkrálová sbírka 2021
Vážení a milí obyvatelé Velkých Heraltic, Malých Heraltic, Košetic, Sádku a
Tábora zdravím Vás z Charity Opava.
Vaše obce se každoročně na začátku roku připojují ke krásné akci, která se již
stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.
Malí i velcí koledníci, na Opavsku jich vloni koledovalo více než 1 400,
obcházejí jednotlivé domácnosti s přáním požehnání a všeho dobrého do
nového roku. Zároveň nabízejí dárcům možnost přispět do pokladničky na
dobrou věc. Peníze pak po celý rok pomáhají potřebným.
V tomto roce jsme tak z vykoledovaných darů mohli podpořit seniory a vážně
nemocné lidi, o které se naše terénní služby (pečovatelská, ošetřovatelská a
hospicová) starají v domácím prostředí. Také jsme mohli i díky těmto darům
dokončit přestavbu chráněných dílen, ve kterých nachází smysluplnou práci
více než 160 lidí s handicapem z celého Opavska. Vaše dary pomohly také
mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením a lidem, kteří se
neočekávaně ocitli v krizi.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít opět pro naše terénní služby,
které poskytují pomoc seniorům a pacientům v terminálním stadiu, a také
lidem s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním, kterým
poskytujeme služby v sociálně terapeutické dílně Radost.
TKS 2021 se bude konat v prodlouženém termínu od 1. do 24. ledna. Jsme
rádi, že se koledníci z Vaší obce rozhodli do následující sbírky opět zapojit.
Věříme, že vše provedou tak, aby Vám koledování přineslo radost, odpovídalo
všem vládním nařízením, která budou v lednu platná, a bylo bezpečné pro
všechny účastníky.
Pokud by se v lednu ukázalo, že koledování není možné, nebo pokud by Vás
koledníci nezastihli doma, nabízíme možnost přispět na tříkrálový sbírkový
účet: 66008822/0800, VS pro Charitu Opava 77708012. Více informací na
www.charitaopava.cz.
Již nyní Vám děkujeme za Vaši štědrost a přejeme pokojné Vánoce a do
nového roku mnoho naděje, Božího požehnání a všechno dobré. ☺
Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2021

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Mateřská škola Sádek
I v této složité době děti nebyly ochuzené o žádné aktivity, jen jsme si je
museli užít ve školce bez přítomnosti rodičů. Podzimní tvoření s rodiči
proběhlo jinou formou. Děti si nasbíraly kaštany a tvořily doma s rodiči. Své
výtvory pak přinesly na ukázku do školky a udělali jsme si krásnou výstavku.
Námět letošního školního roku máme „Rok veselých broučků“. S dětmi jsme si
přáli domeček pro broučky, proto jsme oslovili rodiče a s jejich spolupráci to
9

zvládli dotáhnout do konce. Pan Komárek nám vyrobil domeček pro broučky,
pan Kavan nám ho pomohl připevnit a ostatní rodiče s dětmi přinesli kukuřice,
šišky, klacíky, kterými jsme domeček vyplnili. Teď už můžeme broučky chodit
pozorovat.
Další naší aktivitou byla výroba broučků z oříškových skořápek, které jsme
spolu s dětmi šli uspat s lucerničkami do lesa. Rodiče se zapojili také do sběru
a lisování listí, které děti využily na tvoření a výrobu strašidel. Na Halloween
jsme si vyzdobili školku strašidýlky a svítícími hrady, ze kterých měly děti
velkou radost.
Na školní zahradě jsme vytvořili školní skládku zaměřenou na ekologii.
Do země jsme ukryli předměty z různých materiálů a koncem školního roku
děti při odkrytí uvidí, které materiály přírodě ublíží, a které se rozkládají.
Martin sice na Bílém koni nepřijel, ale i tak se těšíme na krásnou předvánoční
atmosféru a na příchod Ježíška.
Kolektiv MŠ Sádek

Střípky ze života dětí v MŠ Velké Heraltice
V září se naše školička opět rozezněla dětskými hlásky, do školičky nastoupili
naši noví kamarádi. V letošním roce z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace neproběhne tolik akcí s rodiči. Prozatím pouze v září děti s rodiči
absolvovaly společnou Naučnou stezku lesem, kde společně plnili zadané
úkoly, nakonec si sestavili podzimní stromečky z nasbíraných přírodnin.
Jinak provoz MŠ probíhá standartně, v říjnu byla MŠ uzavřena z důvodu
výskytu nemoci Covid – 19. Výuka předškoláčků probíhala distančním
způsobem.
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Nezapomněli jsme ani na naše rodinné zemřelé a blízké (Památka zesnulých),
kdy děti vyrobily jednoduché svícínky a rozžaly světýlka na opuštěných
hrobech našeho hřbitova.
Všichni společně jsme oslavili příchod svatého Martina Svatomartinským
průvodem v MŠ, děti poznávaly tradice příchodu zimy (svatomartinská říkadla,
písničky, taneček, pečení rohlíčků, výroba koníčků a husiček, jízda koníků,
konec polních prací a svážení úrody do stodol ...).
A v současné době se již všichni těšíme na kouzlo adventu. Přejeme všem
krásné a pohodové vánoční svátky a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2021.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková
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