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Vážení spoluobčané,
i když to tak na začátku června nevypadalo, zastihlo nás chladné a deštivé
počasí, nyní je léto v plném proudu. Děti se těší z prázdnin a slunečných dnů.
Doufám, že i přes přetrvávající epidemiologickou situaci si i my dospělí
užijeme dny volna a odpočineme si od každodenního shonu.
Přeji Vám krásné prázdniny, plné slunce a dobré nálady.
Jana Zechová, starostka obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatek ze psů, vodné a stočné
Upozorňujeme občany, že k 30.6.2021 uplynula splatnost poplatku ze psů
a splatnost vodného a stočného. Prosíme o kontrolu plateb a žádáme občany,
kteří ještě neprovedli platby a okamžitou nápravu.
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. Děkujeme.
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.
Pronájmy kulturních domů
Obecní úřad eviduje několik online žádostí o pronájem kulturních domů
v našich obcích. Upozorňujeme, že schválení rezervace je podmíněno dodáním
písemné žádosti na Obecní úřad Velké Heraltice, a to do 3 pracovních dnů
od vytvoření online rezervace v rezervačním systému. Bez písemné žádosti
nebude rezervace schválena. Kulturní domy a areál je nutno rezervovat min. 14
dní před konáním akce, výjimkou jsou pouze smuteční hostiny.
Připomínáme, že nájemci jsou povinni respektovat aktuální epidemiologická
nařízení související s onemocněním Covid-19.
Dále oznamujeme změnu telefonního čísla na správkyni kulturních domů,
tel. 728 555 140 a správkyni kulturního areálu v Sádku, tel. 604 664 187.
Děkujeme za pochopení!
Dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) schválilo
obci Velké Heraltice v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
2021 dotaci na akci „Dětské hřiště u Mateřské školy ve Velkých Heralticích.“
MMR poskytne obci dotaci ve výši 1.895.200,- Kč, tedy 80 % z celkových
uznatelných nákladů akce.
Předmětem dotace je vybudování dětského dopravního hřiště a dvou herních
ploch s různorodými prvky (prolézačky, houpačky, pískoviště apod.).
Školkáčci tak konečně budou moci využívat celou zahradu školky.
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Změna provozní doby kompostáren
Upozorňujeme občany na změny provozních dob komunitních kompostáren
ve Velkých Heralticích a v Sádku.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY VE VELKÝCH HERALTICÍCH
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 10:00
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY V SÁDKU
Sobota 10:15 – 11:00
Občané zde mohou vozit větve (do průměru 7 cm), trávu, zbytky rostlin a jiný
biologický odpad.
Výpůjční doba knihoven během prázdnin
Obecní knihovna ve Velkých Heralticích

Pondělí

Místní knihovna v Malých Heralticích

Úterý

Místní knihovna v Sádku

Úterý

12.7. 26.7.
23.8. 6.9.
13.7. 27.7.
16:30 – 17:30
24.8. 7.9.
13.7. 27.7.
17:45 – 18:45
24.8. 7.9.
info Obecní knihovna

16:00 – 18:00

Dovolená Mudr. Krausová
Ordinace stomatologické lékařky oznamuje, že ve dnech 23.7. - 6.8.2021 bude
čerpat dovolenou.
Bolestivé pacienty ošetří pohotovost Dental Emergency, Závodní 2885/86,
703 00 Ostrava - Vítkovice, a to v pracovních dnech od 18:00 hodin do 6:00
hodin a o víkendech nepřetržitě.
MUDr. Dagmar Krausová

Dovolená MUDr. Skalička
Vážení pacienti,
během naší dovolené, od 19.7. do 30.7.2021, bude ordinace mimo provoz.
Zastupuje
Dr.
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
Přejeme všem našim pacientům příjemné prožití léta.
MUDr. Vít Skalička
3

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Měsíc čtenářů
Vzhledem k tomu, že v březnu, který je zasvěcen čtenářům, trvala ještě
omezení z důvodu onemocnění covid-19, nebylo možno pořádat žádné besedy
ani akce, zavítala knihovnice do mateřské školky ve Velkých Heralticích
až začátkem měsíce června. Seznámila děti krátce s fungováním místní
knihovny a poté pro ně měla připravený program spojený s domácími zvířátky.
Děti byly nadšené, a dokonce se podařilo i nějaké nalákat a začaly chodit
s maminkami do knihovny. Doufáme, že další společná příležitost bude u nás
v knihovně.
knihovnice Kristína Štěpánová

Mateřská škola Sádek
Blíží se konec školního roku, nejoblíbenější období pro děti. Jezdíme na výlety
a užíváme si krásných teplých dnů. Den dětí jsme s dětmi oslavili výletem
na rozhlednu Šibenice. Děti zdolávaly překážky a z rozhledny jsme pozorovali
okolí a hledali naší mateřskou školu. Výlet pokračoval do Jamnice, kde děti
měly připravené sportovní soutěže, občerstvení a hledání pokladu.
Za týden jsme si zajeli na výlet do Úvalna
na Kozí farmu, kde jsme byli seznámení
s chovem koz, děti měly možnost ochutnat
kozí sýr, jogurt a vyrobit si mýdlo z kozího
mléka. Všem se výlet moc líbil, kromě koz
jsme viděli i kačeny, ovce, kuřátka a
prasata. Počasí nám stále přálo, a proto
jsme ještě uskutečnili další výlet
do Arboreta v Novém dvoře. Při procházce
děti vnímaly krásu přírody, její vůni, pozorovali jsme lesní mravence
a navštívili místní zookoutek. Na závěr jsme si dali výbornou zmrzlinu, která
všechny osvěžila.
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Na konec roku jsme jako každý rok připravili pro rodiče, prarodiče a hosty
„Zahradní slavnost.“ Děti si připravily hudebně-pohybové vystoupení
„U broučků na paloučku,“ které sklidilo veliký
úspěch. Počasí nám nepřálo a naše statečné děti
dokončily vystoupení v lijáku a bouřce. Vzhledem
k počasí se druhá část zahradní slavnosti,
slavnostní rozloučení s odcházejícími dětmi
a pohoštěním, musela přesunout do budovy
školky. I tak se všechno zvládlo a s dětmi jsme se
krásně
rozloučili.
Děkujeme
rodičům
odcházejících dětí za bohaté občerstvení a všem
rodičům a přátelům naší mateřské školy děkujeme
za vstřícnost a spolupráci. Přejeme Vám krásnou
dovolenou plnou pohody a pěkného počasí.
Kolektiv MŠ Sádek

Jaro a léto v MŠ Velké Heraltice
Po nástupu všech dětí do MŠ se všechny děti zapojily do vzdělávání
dle Školního vzdělávacího plánu. MŠ fungovala ve zpřísněném hygienickém
režimu, děti i pracovnice byly testovány.
Den dětí jsme oslavili pohádkou divadla Ententýky na námořnické téma. Děti
se plavily na rozbouřeném moři, učily se dovednosti námořníků – drhly palubu,
veslovaly, unikaly před zlými piráty, chytaly ryby. Užily si hodně legrace
a zábavy.
Dalším dárečkem byla hra pro všechny děti – Šipkovaná s úkoly a hledáním
pokladu, společné sportovní hry na hřišti, a nakonec i nanuková dobrota.
A největším dárkem oslav byl celoškoličkový prožitkový výlet do Jarošova
statku u Studénky.
Program se odehrával v areálu střediska ekologické výchovy Jarošův statek,
aktivity probíhaly ve venkovních prostorách. Děti byly rozděleny do stanovišť
s různými druhy zvířátek, ve kterých se postupně vystřídaly. Děti si mohly
zvířátka pohladit, nakrmit, pomazlit se. Zkoušely je čistit a kartáčovat. Králíky
mohly dle svých schopností vodit na vodítku. Rovněž si vyzkoušely
jednoduché praktické farmářské dovednosti – nošení sena, koulení balíků sena,
vození pilin, zametání a další farmářské dovednosti. Velice se jim zamlouvalo
„bobkování“ – místování boxů. Jízdu na ponících pod dohledem lektorek
nevynechal nikdo z dětí. Na posledním stanovišti si děti pod vedením lektorek
vyrobily sovičky z přírodních materiálů. Děti se z výletu vrátily plny nových
dojmů a prožitků, přivezly si vlastnoručně vyrobené sovičky na památku.
A pomalu přišel čas rozloučení s našimi předškoláčky. Na Posledním zvonění
se na školní zahradě sešli rodiče předškoláků, pozvaní hosté, učitelky MŠ
a budoucí školáčci. Děti ve svém programu prokázaly svou vyspělost a školní
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zralost. Nechyběla přísaha předškoláků, písnička, básnička, pohyb s hudbou,
procházení školní branou s aktovkou na zádech za zvuku slavnostní fanfáry,
pasování na školáky a poslední zazvonění na zvoneček. A když děti zvítězily
v přetahování lanem nad námi učitelkami MŠ, tak bylo rozhodnuto. Všichni
mohou po prázdninách nastoupit do 1. třídy a my jim všem přejeme hodně
štěstí v nové etapě jejich života. A nezbývá než popřát krásné prázdniny všem
a těšit se na společný návrat všech kamarádů do MŠ.
Kolektiv MŠ Velké Heraltice

Základní škola Velké Heraltice
V polovině května přešla škola vlivem vládních rozvolnění z distanční výuky
na výuku prezenční. Ačkoliv konec školního roku byl už pomalu za dveřmi,
nezbývalo nic jiného, než se pokusit zopakovat a procvičit učivo z období
distančního vzdělávání a dohnat to, co se ještě nestihlo. V rámci této krátké
doby se však uskutečnilo i velké množství školních akcí a exkurzí.
Během horkých červnových dní ke škole přijel Zmrzlinový krámek
z Lichnova, který žákům nabídl své speciality.
Dne 8. června proběhl sběr starého papíru. Vítězem se stala žákyně 5. třídy,
Kristýna Růžičková, která nasbírala 222 kg. Celkem jsme nasbírali 2540 kg,
přičemž nejvíce sběračů bylo z 5. třídy.
V úterý 15. června prvňáčci, druháčci a třeťáci naší školy podnikli zajímavou
výpravu do nedaleké Sosnové,
kde sídlí firma Vitaminátor.
Ta se zabývá ekologickým
pěstováním a zpracováním
ovoce (šťávy, přesnídávky aj.).
Prohlédli si výrobnu, ochutnali
vzorky ovocných šťáv a prošli
si s velmi milou průvodkyní
Sadařovu stezku. Děti viděly obrovské sady s ovocnými keři a stromy, cestou
plnily úkoly a tím obohacovaly své přírodovědné znalosti a dovednosti. Poté se
vyřádily v lese v lanovém centru. Na závěr exkurze si naplnily bříška na ohništi
vlastnoručně opečenými špekáčky, které všem náramně chutnaly.
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Ve čtvrtek 24. června přijela do naší školy paní Pavla Tomanová, která pracuje
v Minizoo v opavském Domě dětí. Přivezla s sebou zavazadlo s velmi
zajímavým obsahem. Představila ho dětem 1., 2. a 3. třídy. Velmi poutavě
vyprávěla o hadech, kteří v zavazadle netrpělivě čekali, až se budou moci
dětem podívat zpříma do očí a nechat se hladit jejich jemnými ručkami.
Trpělivě odpovídala na otázky a prozradila spoustu zvláštností z hadího života.
Odvážlivci si dokonce nechali dát hada kolem krku. A nebylo jich málo!
Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili 16. června exkurze
do Štramberku. Zde je čekali lektoři, kteří pro ně měli
připravených 5 zážitků: výstup na Štramberskou
Trúbu, návštěvu Minizoo s rozmanitými druhy
tropických a exotických živočichů, při kterém zhlédli
i jejich krmení, dále nahlédli do pekárny
Štramberských uší a také do keramické dílny, kde si
vyzkoušeli hrnčířský kruh, a posledním zážitkem byly
všemi očekávané jízdy na čtyřkolce. Poté na vlastní
pěst zamířili do jeskyně Šipka, v níž si oprášili znalosti
o pravěku. Procházka v parku pod stromy byla
příjemným osvěžením ve velmi horkém dni.
Také na 2. stupni se roztrhnul pytel s akcemi.
Začátkem června se uskutečnila Námořnická
bojovka v lese mezi Brumovicemi a Malými
Heralticemi.
V polovině června se žáci 6. - 9. třídy vydali
na exkurzi s názvem “Bílá Opava”, v rámci
které jeli do Karlovy Studánky a poté šli
pěšky po náročné žluté turistické trase údolím Bílé Opavy na chatu Barborka.
Po dvouhodinovém výstupu byli nejzdatnější žáci v cíli. Na chatě Barborka
měli všichni možnost zakoupit si občerstvení. Zpět do Karlovy Studánky
se pak vydali po turisticky méně náročné modré trase.
V posledním týdnu před prázdninami vyrazili žáci 6. a 7. třídy do Opavy
na Městské koupaliště, kde si užívali vodní radovánky a ve vodě se chladili
před vedry. Osmáci se rozhodli zahrát si minigolf. Ve škole pak byl uspořádán
turnaj v piškvorkách.
Deváťáci vyrazili na poslední třídní
exkurzi do obce Kružberk, kde je
dopoledne čekal horolezecký výcvik
na cvičných stěnách pod dohledem
instruktorů. Ačkoliv se někteří
při pohledu na cvičnou skálu trochu
vyděsili, lezení si nakonec parádně
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užili. Odpoledne pak vyzkoušeli svou střeleckou mušku při paintballu.
V následujících dnech deváťáky čekalo rozloučení s paní starostkou, s učiteli a
se školou.
Vysvědčení bylo rozdáno a jsou tu prázdniny!
Děkujeme všem rodičům a zákonným zástupcům za spolupráci a pomoc,
zvláště v dobách nelehkého distančního vzdělávání, a přejeme všem pohodové
léto plné klidu a odpočinku a deváťákům, ať se jim daří na středních školách!
Poděkování si zaslouží i zástupci obce - zastupitelstvo, pracovníci obecního
úřadu a paní starostka, kteří nám v této nelehké době pomáhají. Díky financím
z obecního rozpočtu jsme mohli školu připravit na budoucí školní rok,
ve kterém chceme být školou online (museli jsme celou školu pokrýt signálem
wifi, připravit vhodný software apod.).
Mgr. Martin Zemek a zaměstnanci školy
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