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Vážení spoluobčané,
je konec dubna, venku snad už konečně jarní počasí.
Nacházíme se stále v době, kdy je vzhledem k pandemii všechno zpomaleno,
pozastaveno, zavřeno. A já jsem přesvědčena, že svět není jiný než kdykoliv
předtím. Pouze kulisy aktuální doby jsou trošičku odlišné. Nezapomněli jsme
se radovat z maličkostí? Nemůžeme mít radost, když se nám nebo někomu
jinému něco podaří? Nemůžeme se na sebe více usmívat, když se potkáme?
Pojďme si náš život užít, radovat se z něj a těšit se na každý další den.
Blíží se máj, lásky čas. Budou kvést třešně. Nádherná vůně. Do toho všeho
mi zapadá jeden habánský zákon: „Dej svému bytí veškerou lásku a čas
a získá Ti srdce každého, komu je nabídneš“.
Jana Zechová, starostka obce

Důležité informace a kontaktní údaje
V letošním roce nevyšla pravidelná brožura „Kalendář akcí.“ Z tohoto důvodu
jsme připravili souhrn toho nejdůležitějšího.
OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ HERALTICE
ADRESA:
Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice
TELEFON:
553 663 115
E-MAIL:
urad@heraltice.net
DATOVÁ SCHRÁNKA: 22ubapj
WEB:
www.velkeheraltice.cz
6220-821/0100
Pro platbu poplatku ze psů, vodné, nájmy
ČÍSLO ÚČTU:
283767614/0300 Pro platbu za popelnice
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí
9:00 - 11:00 14:00 - 16:00
Středa
9:00 - 11:00 14:00 - 16:00
Možnost uzavření sňatku, ověření podpisů a listin, přihlášení trvalého pobytu aj.
Czech POINT - výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z trestního rejstříku, výpisy
z obchodního a živnostenského rejstříku, výpisy z bodového registru řidičů.
OBECNÍ KNIHOVNY
Web:

www.vh.knihovnaholasovice.info

Obecní knihovna ve Velkých Heralticích
E-mail:
knihovnavelkeheraltice@seznam.cz
Facebook:
Obecní knihovna Velké Heraltice
Otevírací doba:
Pondělí 16:00 – 18:00
Místní knihovna v Malých Heralticích
E-mail:
knihovnamaleheraltice@seznam.cz
(sudý týden)
Otevírací doba:
Úterý
16:30 – 17:30
Místní knihovna v Sádku
E-mail:
knihovnasadek@seznam.cz
Otevírací doba:
Úterý
17:45 – 18:45

(sudý týden)

POŠTA VELKÉ HERALTICE
Adresa:
Nad Poštou 91, 747 75 Velké Heraltice
Vedoucí pošty:
Romana Rašová
Telefon:
954 274 775
Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
8:00 - 12:00
Středa
Čtvrtek
8:00 - 12:00
Pátek
8:00 - 12:00
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÉ HERALTICE
Farář:
Miroslav Horňák
Telefon:
773 278 043
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13:00 - 18:00
13:00 - 14:00
13:00 - 18:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00

ŠKOLY
Základní škola Velké Heraltice
Adresa:
Školní 228, 747 75 Velké Heraltice
Ředitel:
Mgr. Martin Zemek
Telefon:
553 663 181
Web:
www.zsvelkeheraltice.cz
Mateřská škola Velké Heraltice
Adresa:
Opavská 90, 747 75 Velké Heraltice
Vedoucí učitelka
Milena Špalková
Telefon:
553 663 109
Mateřská škola Sádek
Adresa:
Vedoucí učitelka
Telefon:

Sádek 47, 747 75 Velké Heraltice
Marie Komárková
553 663 341

SŠ, Dětský domov a školní jídelna Velké Heraltice, p.o.
Adresa:
Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice
Ředitel:
Mgr. Tomáš Široký
Telefon:
553 663 004, 777 760 127
Web:
www.ddheraltice.cz
ORDINACE LÉKAŘŮ
MUDR. Vít Skalička - ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Telefon:
553 666 367, 722 900 810
Web:
ordinaceskalicka.info
Ordinační hodiny:
Velké Heraltice
Návštěvy
Pondělí
7:30 – 11:00
11:00 – 13:00
Dolní Životice
Návštěvy
Úterý
7:30 – 11:00
11:00 – 13:00
Stěbořice
Návštěvy
Středa
7:30 – 11:00
11:00 – 13:00
Velké Heraltice
Návštěvy
Čtvrtek
7:30 – 11:00
11:00 – 13:00
Stěbořice
Návštěvy
Pátek
7:30 – 11:00
11:00 – 12:00
MUDr. Dagmar Krausová - ZUBNÍ ORDINACE
Telefon:
705 204 380
Otevírací doba:
Pondělí
8:00 - 15:00
Úterý
8:00 - 15:00
Středa
Čtvrtek
8:00 - 12:00
Pátek
8:00 - 12:00
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Stěbořice
13:00 – 18:00
Velké Heraltice
13:00 – 18:00
Dolní Životice
12:00 – 14:30

13:00 - 17:00

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – UPOZORNĚNÍ
Většina občanů obce Velké Heraltice velmi dobře ví, že v naší obci začala
výstavba Splaškové kanalizace a ČOV, a někteří spoluobčané již intenzivně
zažívají stavební práce kolem svých obydlí. První fáze stavby kanalizační sítě
znamenala omezení v oblasti sídliště nad poštou, ulice Zahradní (k vodojemu)
a Okružní, nyní se rozšířila i na část Opavské ul. a další. Současně se již
pracuje na stavbě čistírny odpadních vod. Následovat budou ulice Na malé
straně a další část Opavské (od OÚ směrem ke křižovatce na Brumovice).
Svým rozsahem je tato akce jistě jedním z největších projektů Obce v historii.
Z toho plyne, že i dopady na život občanů budou výrazné, a to ještě po několik
měsíců. Proto všechny občany žádáme o opatrnost, trpělivost a spolupráci!
1. BEZPEČNOST
V první řadě je nutná součinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.
Realizační firma se snaží, aby práce co nejméně omezovaly běžný život v obci
a postupuje velmi rychle, od zahájení stavby se pracuje téměř neustále, včetně
víkendů. Mějte prosím na paměti, že tam, kde se právě pracuje nebo i ta místa,
kde už je částečně hotovo, jsou stále brána jako STAVENIŠTĚ! Pohybuje se
zde těžká technika a stavební stroje, proto je nutno dbát zvýšené bezpečnosti.
Apelujeme na rodiče dětí, aby je více hlídali a poučili o možných rizicích.
Obzvláště nyní, v jarních měsících, kdy se začínají děti pohybovat na kolech,
koloběžkách, kolečkových bruslích apod.
Nechceme na delší dobu uzavírat větší úseky silnic, proto se pracuje
za běžného provozu. Chodci a řidiči, mějte to na paměti!
2. TRPĚLIVOST
Dále prosíme o shovívavost a toleranci. Je pochopitelné, že při provádění
výkopů dochází, a ještě bude docházet, ke znečištění komunikací, zvýšení
prašnosti nebo naopak roznos bahna při deštích. Bohužel stavební práce se
bez těchto negativních dopadů neobejdou a budeme to všichni muset nějaký
čas vydržet. Současně může krátkodobě docházet k omezení vjezdu či vstupu
k domům. Je v zájmu každého občana sledovat průběh stavby v blízkosti jeho
domu tak, aby včas stihl přeparkovat své vozidlo apod. Omezení jsou ale
opravdu krátkodobá, většinou se jedná o 1-2 dny. Současně znovu žádáme
občany, aby v oblasti výstavby neparkovali vozidla na komunikacích a bránili
tím průjezdu techniky!
3. SPOLUPRÁCE
Bez součinnosti s každým vlastníkem, který bude v budoucnu napojen
na splaškovou kanalizace se neobejdeme. Jedna část spolupráce spočívá
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ve vyřizování formální stránky – vypsání formulářů objednávky a plné moci
ke zpracování projektové dokumentace k přípojce. Tyto dokumenty byly
součástí informační brožury, kterou jste obdrželi do schránek koncem února.
Tato brožura i ostatní dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách
obce www.velkeheraltice.cz v sekci Splašková kanalizace a ČOV Velké
Heraltice, případně k vyzvednutí na OÚ.
Další část spolupráce nastává v okamžiku, kdy je s vlastníkem nemovitosti
uskutečněna osobní schůzka na místě stavby. Přičemž se dojedná konkrétní
trasa připojení, zakreslí se šachta a je pořízena fotodokumentace. Ta je pak
v rozmezí několika dnů předložena k podpisu vlastníkovi.
Po těchto krocích pak navštíví takto zmapované domácnosti pověření
projektanti – Ing. Kořistka a Ing. Sglunda, kteří budou již zpracovávat
konkrétní projektovou dokumentaci.
Upozorňujeme občany, že všechny tyto úkony jsou prováděny postupně
dle aktuálního průběhu prací a osobní schůzky se uskutečňují většinou
v odpoledních či podvečerních hodinách tak, aby byli majitelé zastiženi.
Oznámení termínu schůzky dostávají písemně, několik dní předem.
Tento proces bude dlouhodobý a je možné, že některé oblasti obce přijdou
na řadu až za několik týdnů či měsíců. Proto opět prosíme o trpělivost.
Důležité je prozatím odevzdat na Obecním úřadě alespoň formulář objednávky
a plné moci!
Pasport nemovitostí
Nezávisle na výše zmíněných formulářích Obce ještě občané obdrželi do svých
schránek dopis od realizační firmy ARKO TECHNOLOGY. Jedná se o pasport
nemovitostí, který firma prováděla ještě před započetím výstavby kanalizace.
Dokumentace obsahuje fotodokumentaci dané nemovitosti (budov, oplocení
apod.) a to z více pohledů a také základní technické údaje, které jsou potřebné
pro budoucí napojení.
V průvodním dopisu byla uvedena žádost o kontrolu a doplnění údajů, podpis
a následně prosba o odevzdání do schránky OÚ či do kanceláře firmy, která
prozatímně sídlí v budově hasičské zbrojnice vedle Obecního úřadu (v dopisu
bylo chybné označení budovy).
ZNOVU TEDY PROSÍME OBČANY, ABY ODEVZDÁVALI VEŠKERÉ
POŽADOVANÉ DOKUMENTY !!! Aby bylo možné kompletovat
dokumentaci. PŘEDEM VELMI DĚKUJEME !!!
V neposlední řadě ještě chceme poprosit o spolupráci v oblasti odpadového
hospodářství.
Žádáme občany z oblastí, kde jsou právě prováděny stavební práce
v souvislosti s výstavbou kanalizace a v den svozu komunálního odpadu hrozí,
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že
se
do
jejich
ulice
nedostane
popelářský
vůz,
aby přemísťovali POPELNICE, které chtějí vyvézt, pokud možno na ulice
mimo výkopy nebo alespoň na nejlépe přístupnou křižovatku. Každá popelnice
má čip s údaji o majiteli, Technické služby bez problémů identifikují správně
vývoz.
Podobný postup praktikujte i při pravidelném pytlovém svozu plastu a papíru.
Nashromážděte pytle, pokud možno na ulicích mimo výkopy, pro lepší
dostupnost svozové firmy.
Opakovaně děkujeme všem občanům za toleranci a věříme, že bude tento
projekt probíhat co možná nejlépe a ve svém finále bude ku prospěchu nás
všech!
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Zrušení pevné úřední desky
Obecní úřad upozorňuje občany, že v nejbližší
době již nebudou zveřejňovány písemné
dokumenty na pevné úřední desce ve středu
obce u prodejny Tempo. Po nezbytném
zkušebním provozu je již plně funkční
interaktivní elektronická úřední deska před
budovou úřadu. Zde mohou občané najít
informace, zveřejňované dle zákona a jiné
zprávy Obce. Vzhledem k neustálému vývoji
moderních informačních metod je nová úřední
deska velkým přínosem a současně plně
vyhovuje trendu ochrany životního prostředí. Ubyde velké množství tištěných
materiálů, jejichž kvalita a čitelnost byla velmi ovlivňována povětrnostními
podmínkami, vlhkostí a sluncem.
Současné vývěsní skříňky budou i nadále využívány ke zveřejňování
smutečních a jiných oznámení nebo fotografií.
Zákaz podomního prodeje na území naších obcí
V únoru tohoto roku schválilo zastupitelstvo obce Velké Heraltice nařízení,
které zakazuje podomní prodej na území obce Velké Heraltice a jejích místních
částí (Malé Heraltice, Sádek, Košetice, Tábor).
Podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej zboží a poskytování služeb
provozovaný prodejcem bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů,
domů, budov apod. bez předchozí objednávky. Kontrolu dodržování tohoto
nařízení provádí Policie ČR zejména prostřednictvím obvodního oddělení
Velké Heraltice.
Pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Velké Heraltice také schválilo obecně závaznou vyhlášku,
která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce
Velké Heraltice a jejích místních částech.
Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce je možný pohyb psů
pouze na vodítku a je zakázán výcvik psů.
Dále vyhláška ukládá povinnost odklízet psí exkrementy na veřejném
prostranství, a to osobě, která má psa pod kontrolou nebo dohledem.
Obzvláště nabádáme k dodržování pořádku v místech, kde se mohou zdržovat
a hrát si děti (park, hřiště), ale i na jiných plochách.
Věříme, že je v zájmu nás všech udržovat čistotu v obci a je hlavně
na držitelích psů, aby po svých zvířecích miláčcích uklidili!
Úplné znění těchto předpisů naleznete na internetových stránkách obce v sekci
Úřední deska – Vyhlášky a nařízení.
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Úklid odpadků
Obec coby provozovatel sportovních a dětských hřišť, nechtěla ani v době
platnosti epidemiologických opatření omezovat venkovní aktivity a pohyb
na čerstvém vzduchu a spoléhala na rozumnost našich obyvatel a jejich
vzájemnou ohleduplnost.
S příchodem teplejšího počasí se na sportovních a dětských hřištích v našich
obcích začíná čím dál více shlukovat veřejnost, hlavně děti a mládež. Bohužel
současně s přítomností návštěvníků se objevuje také velké množství
neuklizených odpadků v těchto lokalitách. A v některých případech dochází
i k poškozování či ničení zařízení! Totéž se týká také autobusových zastávek.
Apelujeme proto na rodiče dětí a mládeže, aby své děti patřičně poučili
o potřebě si po sobě uklidit nepořádek a důrazně je varovali před případným
ničením obecního majetku.
Upozorňujeme, že některé oblasti jsou sledovány monitorovacím zařízením
a lze velmi dobře vysledovat viníky.
Mělo by být ale našim společným zájmem, udržovat naše obce v čistotě
a pořádku. Na většině zařízení, případně v jejich blízkosti jsou umístěny
odpadkové koše, či popelnice. A jde jen o tu jednu jedinou maličkost, a to
odpadky po sobě posbírat a vhodit do nich. Děkujeme všem, kteří takto činí.
Vítání dětí v roce 2021
V letošním roce se zatím slavností obřad Vítání dětí z důvodu trvající
epidemiologické situace neuskutečnil, pevně věříme tomu, že se situace brzy
uklidní a dovolí shromažďování více osob. Na naše občanky jsme
nezapomněli, pouze čekáme na uvolnění. Stále 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. Chceme také
požádat rodiče, kteří se již přihlásili na slavnostní obřad Vítání dětí v roce 2020
a stále u nich přetrvává zájem o slavnostní přivítání jejich, i když už
odrostlejších dětí, oznámili tuto skutečnost telefonicky nebo na email
urad@heraltice.net. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
Pronájmy kulturních domů
Obecní úřad eviduje několik žádostí o pronájem kulturních domů v našich
obcích v letošním roce, některé rezervace byly zadány již ve velkém předstihu.
I přesto jsme bohužel nuceni i nadále respektovat aktuální epidemiologická
nařízení, kterými je omezeno shromažďování většího počtu osob. Žadatelům
o pronájem je rezervace potvrzena s tím, že akci bude možné uskutečnit pouze
v případě, že budou omezení zrušena. Takže vše je závislé na vývoji situace
v ČR. Děkujeme za pochopení!
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Odstranění zeleně na hřbitovech
Znovu důrazně upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté hrobové místo
na našich místních hřbitovech, aby nevysazovali žádnou zeleň v okolí
hrobových míst. Každý nájemce hrobového místa má smlouvou určenou
plochu nájmu. Ta se vztahuje jen a výhradně na plochu 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. Také nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební
úpravy, rozšiřovat či měnit rozměry pronajatého hrobového místa, aniž by toto
neoznámil předem na Obecním úřadě ve Velkých Heralticích. Znovu tedy
vyzýváme občany, aby zredukovali vysazené stromy a keře a do budoucna se
vyvarovali neoprávněných zásahů na pohřebištích. Děkujeme za pochopení!
Provozní doba kompostáren
Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021 je opět v provozu
„Komunitní kompostárna“ ve Velkých Heralticích.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY VE VELKÝCH HERALTICÍCH
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 11:00
Nově je v provozu i komunitní kompostárna v Sádku za víceúčelovým hřištěm.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY V SÁDKU
Sobota 9:00 – 11:00
Občané zde mohou vozit větve (do průměru 7 cm), trávu, zbytky rostlin a jiný
biologický odpad.
Upozorňujeme, že kompostárny budou uzavřeny v případě dne státního svátku,
připadajícího na den plánované provozní doby.
Sečení zeleně
Obec je vděčná všem občanům,
kteří se podílejí na údržbě obce a
pomáhají se sekáním zeleně před
svými
pozemky.
Ale ve
výjimečných případech to není
vhodné. Žádáme občany, kteří
bydlí na ulici Opavská (úsek od
rozcestí s ul. Okružní po odbočku
ul. Na Samotě), aby nesekali
travnaté pásy podél hlavní cesty.
Je zde vysazena okrasná luční
tráva. Děkujeme.
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Pravidla pro odkup palivového dříví z obecních lesů občany obcí patřících
pod Obecní úřad Velké Heraltice pro rok 2021
1. Žadatel nemá vůči obci Velké Heraltice žádné dluhy-závazky od doby
podání žádosti do termínu předpokládaného odkupu dřeva.
2. Písemnou žádost doručí přímo na obec Velké Heraltice, tam bude zapsán
do pořadníku.
3. Žadatel (tím se myslí celá domácnost, dle trvalého bydliště-čísla
popisného) může odkoupit palivového dříví nejdříve po pěti letech
od předchozího odkupu. Platí pro případ, že poptávka po palivovém dříví
v daném období bude vyšší než nabídka.
4. V případě kladného vyřízení žádosti bude žadatel informován o termínu
odvozu dřeva z lesa hajným obecních lesů.
5. Samotná nakládka a odvoz palivového dříví bude koordinována
a kontrolována hajným obecních lesů, a to včetně následné kontroly
řádného úklidu žadatelem po těžbě.
6. Celkový objem nakládky palivového dříví činí 3-5 m3 podle označeného
území hajným po těžbě dřeva.
7. Úhradu palivového dříví provede žadatel na základě změření objemu
palivového dřeva hajným na pokladně obecního úřadu do 3 pracovních
dnů po nakládce a odvozu.
Tříkrálová sbírka 2021
Vážení a milí občané,
letošní Tříkrálová sbírka se od těch předchozích zásadně lišila. Velice si
vážíme všech, kteří nám pomohli tuto mimořádnou sbírku ve Vaších obcích
uspořádat. Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli do pokladniček nebo
poslali peníze na tříkrálový účet. S vděčností za každý dar Vám můžeme sdělit,
že se ve Vaších obcích vybralo 9.128,- Kč.
Peníze z letošní sbírky, který na Opavsku dosáhla úctyhodných 1.637.235,- Kč
(což jsou dvě třetiny loňské částky), budou opět sloužit seniorům a vážně
nemocným pacientům, kterým naše terénní služby pomáhají v domácím
prostředí, a pomohou nám s přestavbou sociálně terapeutické dílny Radost,
která slouží lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním
onemocněním.
Děkujeme Vám, že i v těchto
složitých časech myslíte na
druhé. Chtěl bych Vám
z celého srdce poděkovat
nejen za Charitu Opava, ale
především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou.
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A
VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
SOBOTA 5.6.2021 a 12.6.2021
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 5.6.2021

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.

Malé Heraltice – u kostela

Sobota 12.6.2021 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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Možnost testování v ordinaci MUDr. Skaličky
Rád bych informoval, že je u nás možné antigenní testování na nemoc covid19 pro všechny zájemce. Je tedy možné se na nás obrátit před plánovanou
cestou, návštěvou v ústavu, setkáním s příbuznými apod. Vyšetření i vystavení
potvrzení je bez poplatku.
Také apeluji, aby se osoby, které mají některý z příznaků onemocnění (teploty,
bolesti svalů, ztrátu čichu, suchý kašel apod.) testovaly IHNED a nečekaly, jak
se nemoc vyvine. Prosím, aby se tito potenciálně infekční pacienti ozvali
telefonicky. Otestujeme je v izolačním režimu.
Pro osoby, které byly nebo stále jsou v kontaktu s covid-pozitivní osobou, platí
karanténa a testování se neprovádí u nás, nýbrž v odběrovém centru metodou
PCR. Těmto osobám vystavujeme žádanku telefonicky.
MUDr. Vít Skalička

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

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Mateřská škola Sádek
Po krásně prožitém adventním a vánočním čase v MŠ jsme nový rok začali
Vinšováním Tří králů našim stálým sponzorům, kterým děkujeme
za sponzorské dary.
Vzhledem k vládnímu omezení, které nás opět zasáhlo, jsme museli zrušit
karneval v Kulturním domě a uskutečnili jsme ho v mateřské škole. Děkujeme
rodičům za přípravu masek a příspěvek na tombolu pro děti. Děti nebyly
ochuzeny o soutěže, tanečky
a společně jsme prožili radostné
dopoledne zakončené tombolou.
Aniž bychom to tušili, byl to náš
poslední den v MŠ, jelikož od
1.března byly mateřské školy opět
uzavřeny a pro starší děti nastalo
distanční vzdělávání. Všem dětem a
rodičům patří velká pochvala,
protože
se aktivně
zapojovali
a všechny úkoly a aktivity plnili bez
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problémů. Pro zpestření distanční výuky si děti zahrály na různá povolání,
například na fotografa a poslaly nám své první fotografie. Také jsme od dětí
obdrželi fotografie velikonoční výzdoby, do mateřské školy nám doručily
sluníčka a velikonoční věnečky na výzdobu. Do aktivit se zapojily nejen dětí
s povinnou předškolní docházkou, ale i mladší děti, které i nadále žádají
o zasílání aktivit a s radostí je plní.
A co náš čeká? Po příchodu
nejstarších dětí čekáme na další
uvolnění a těšíme se, že mateřská
škola začne fungovat v normálním
režimu. 6.5. nás čeká zápis do
mateřské školy, ale už 22.,23.4.
proběhlo
předání
tiskopisů.
Předběžně
podle
vydaných
tiskopisů vypadá, že kapacita naší mateřské školy bude naplněna.
Těšíme se na krásné počasí a doufáme, že vládní omezení bude co nejmenší,
dovolí nám s dětmi výlety a aktivity s rodiči.
Kolektiv MŠ Sádek

Krátké zprávičky z naší školičky Velké Heraltice
Mikulášskou nadílku jsme si uspořádali letos jen sami pro sebe (čerta,
Mikuláše a anděla dětem v převlečení zahrály pracovnice MŠ), děti zazpívaly,
zatančily, přednášely básničky a obdržely balíček s dobrůtkami.
Nejvíce se děti těšily na vánoční nadílku. Vyzdobily třídy i jídelnu, zhotovily
svícínky a nastrojily stromečky. V den nadílky nedočkavě poslouchaly,
až uslyší
vánoční
zvonění.
U stromečku
si
vyzkoušely
vánoční
tradice
(rozsvěcení
prskavek,
pouštění
lodiček,
rozkrojení
jablíčka,
chůze
a pohlazení pod jmelím, lily vosk
do vody), zazpívaly si koledy,
přednesly básničky s vánoční
tematikou a konečně také došlo
na dlouho očekávané rozbalování
dárečků a společné hry s novými
hračkami.
V lednu napadla bohatá nadílka sněhu. Této nadílky si děti užily opravdu
dosytosti. Chodili jsme bobovat na kopce za vesnicí, děti si také vyzkoušely
lyžování po rovině i z kopce. Děti stavěly sněhuláky, sněhové domečky,
vyšlapávaly cestičky ve sněhu, kreslily klacíky a barvou do sněhu. Rovněž
si zkoušely bezpečné klouzání ve stoje na zamrzlých kalužích.
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Masopustní období jsme prožili ve školičce, uspořádali jsme si školičkový
masopustní průvod s pochováním basy. Na veselý karneval si děti s rodiči
připravili krásné masky a převleky. V přehlídce masek děti zvládly chůzi
po přehlídkovém molu s představením své masky. S chutí se zapojily
do soutěží a společného tancování.
O 1. března 2021 byla MŠ uzavřena z důvodu
nařízení vlády ČR (nebezpečí nákazy Covid – 19).
V době uzavření probíhala distanční výuka
předškoláků a posléze také mladších dětí
prostřednictvím školního mailu a mobilní aplikace
WhatsApp, Messenger. Děti dostávaly náměty
a nápady
na pohybové
chvilky,
výtvarné,
jazykové a hudební aktivity, na pobyty venku
v přírodě. Starší děti navíc pracovaly v sešitech
Písanka a Matematika pro předškoláky. Aktivity
byly zadávány každé pondělí, kdy se měnilo téma
týdne. Zpětnou vazbu rodiče poskytovali
prostřednictvím uvedených mobilních aplikací a
školního mailu.
V současné době je MŠ od 12. dubna opět
v provozu, ale pouze pro předškoláčky. Snažíme
se být v kontaktu také s ostatními dětmi
prostřednictvím různých aktivit. Ke Dni země si
děti s rodiči prošly naučně zábavnou lesní stezku,
kde plnily zadané úkoly s ekologickým
zaměřením. V dalším týdnu byla nachystána
překážková dráha a jízda zručnosti na školní
zahradě se zaměřením na pohybové dovednosti a
prvky dopravní výchovy. Všichni společně také
nazdobili školičkovou májku u naší studny před
školkou. Ještě chystáme další aktivitu, a to hru Šipkovaná. U všech těchto
aktivit byly děti odměněny například omalovánkou, medailemi… Nechyběly
ani dobrůtky pro všechny malé šikulky.
Další zprávičky z naší školičky si povíme zase příště.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

Základní škola Velké Heraltice
Školní rok jsme zahájili 1. září 2020 s novým panem ředitelem Mgr. Martinem
Zemkem ještě ve školních lavicích. Bohužel letošní školní rok 2020/2021
je silně poznamenán epidemií koronaviru. Škola musela pružně reagovat
na aktuální situaci, opatření vlády, ministerstev a průběžně přecházet
na distanční, případně rotační výuku.
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Do poloviny října probíhala prezenční výuka dle rozvrhu, avšak dle nařízení
vlády musela výuka přejít od 14. října do distančního režimu. Ke konci
listopadu a v prosinci se žáci mohli částečně vrátit do školy, ale počátkem
března se výuka opět zcela přesunula do distanční podoby. Vzhledem
ke zlepšování celkové aktuální situace se žáci postupně navrací zpět
do školních lavic v rotačním systému.
Podle situace se výuka přizpůsobovala aktuálním podmínkám a možnostem
vzdělávání. Vedení školy zareagovalo na danou situaci a snažilo se připravit
technické zázemí pro online výuku. Byly zakoupeny nové notebooky
pro učitele, pokrytí wi-fi bylo rozšířeno na budovu celé školy. Rodičům, kteří
neměli technické vybavení, byly pro děti zapůjčeny tablety, aby se děti mohly
bez problémů zapojit do online výuky. Pro děti bez možnosti připojení
k internetu vyučující připravovali pracovní listy, které si rodiče mohli
vyzvednout ve škole.
Velké poděkování patří především rodičům, kteří v této nelehké situaci svým
dětem velmi pomohli a nadále pomáhají, denně se jim věnují a usnadňují jim
přípravu na výuku. Zejména mladší školní děti by bez podpory rodiny situaci
jen těžce zvládaly.
Také v režimu distančního vzdělávání se dají uskutečnit rozmanité akce
pro děti. Žáci 4. ročníku jsou zapojeni do distančního způsobu vzdělávání
anglického jazyka WocaBee, což je aplikace pro výuku slovní zásoby. Naši
čtvrťáci se umístili v okresním kole tohoto šampionátu na 1. místě, v krajském
kole pak na místě 4. Naše škola se také zúčastnila veřejné sbírky Fondu Sidus
s výtěžkem 2. 600,- Kč, který byl využit pro potřeby nemocných dětí. Rovněž
okresní kolo Dějepisné olympiády probíhalo distančním způsobem. Žákyně
Kateřina Nowická z 9. třídy se umístila na pěkném 6. místě v okresním kole
této soutěže. Sedmáci se zúčastnili online exkurze do elektrárny Temelín
a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o jaderné energii. Nezahálela
ani osmá třída. Osmáci s paní třídní učitelkou se zapojili do workshopu
s názvem Vlastní pohon. Cílem tohoto kurzu bylo nabídnout bezpečný
a inspirativní prostor pro nový náhled na svoje schopnosti a dovednosti.
Od 20. do 22. dubna se uskutečnila na naší škole inspekce ČŠI, která byla
zaměřena na distanční výuku v online prostředí. Inspektoři ČŠI se připojili
přímo do online hodin k jednotlivým vyučujícím a sledovali, jakým způsobem
probíhá online výuka na naší škole. Učitelé byli pochváleni za využití různých
výukových portálů, aplikací, zapojení žáků do výuky a vzájemnou komunikaci.
Věříme, že se koronavirová situace brzy zlepší a žáci spolu s vyučujícími
se co nejdříve shledají ve třídách při prezenční výuce.
Mgr. Martin Zemek
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