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Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že k nám přivítal podzim. Dny se zkracují a teplota už také
není nejlepší. Na co se ale opravdu těšíme každý rok, je zbarvení všech lesů a
parků. Lidé chodí na oblíbené procházky s rodinou, či jen tak se psem nebo
si uvaří teplý čaj a čtou si svou oblíbenou knihu. Čeká nás také změna času,
kdy nyní na podzim si můžeme i déle pospat, ale díky ní se docela brzy stmívá.
A proto si vychutnejme jedno z nejkrásnějších období roku.
Jana Zechová, starostka obce

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Informace k harmonogramu prací
Podle informací realizační firmy ARKO Brno s.r.o., by měly být dokončeny
výkopové práce na silnici č. I/11, Opavská ul. Dále bude následovat asfaltování
výkopových pruhů recyklátem podle požadavků ŘSD Ostrava, tak aby mohla
bezproblémově probíhat zimní údržba. Na jaře pak bude vyfrézován celý pruh
(v místě, kde vede kanalizace) a znovu finálně asfaltován.
Obdobně budou asfaltovány silnice II. a III. třídy (ulice Košetická, Sportovní,
Školní, Lihovarská a další).
Obecní cesty jsou dle sdělení firmy ARKO s.r.o. plánovány asfaltovat na jaře
příštího roku, a to proto, že po výkopech může ještě dojít k poklesu podloží.
Samozřejmě, že vše na jaře proběhne až po opravě poškozených obrubníků
a dlažeb.
V současné době pokračují výkopové práce na ul. Na Malé Straně
a Před schody. Některé kanalizační přípojky nebyly v původním projektu
z r. 2012 dořešené, proto se zastupitelé rozhodli dát souhlas (firmě KONEKO
Ostrava s.r.o.) k projektování a vyřízení povolení ke stavbě (ulice Družstevní,
Zámecká, část Na Malé Straně, přípojky k nově postaveným domům
a objektům a dalším), které budou financovány z obecního rozpočtu.
Co se týká ČOV (čistička odpadních vod), objekt je zastřešen, omítky jsou
provedeny a je připraven k dodávce technologie. Nyní se buduje most
přes potok a upravuje okolí.

Kanalizační přípojky pro každý objekt a vypracování projektové dokumentace
Postupně už začali projektanti Ing. Kořistka a Ing. Sglunda kontaktovat
a navštěvovat majitele nemovitosti (ul. Květinová a Nad Poštou). Ti provádějí
na místě zaměření a následně vypracují projektovou dokumentaci kanalizační
přípojky od hlavního řadu (revizní šachty) až po vstup kanalizace do domu.
Projektanti zároveň pro občany zajistí nezbytná vyjádření dotčených orgánů a
vydání stavebního povolení pro jednotlivé přípojky. Tyto služby může
projektant pro občany zrealizovat jen na základě plné moci, která musí být
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odevzdána na obecní úřad (lze na vyžádání zaslat e-mailem nebo osobně
převzít na úřadě). Většina občanů ji už odevzdala.
V průběhu zimních a jarních měsíců budou postupně projektové dokumentace
předávány majitelům nemovitostí, tak jak budou vyřizovány na Magistrátu
města Opava.
Pokud máte jakékoliv dotazy, stavte se za námi, zavolejte, pište, rádi Vám
odpovíme.
Děkujeme Vám všem za spolupráci při realizaci splaškové kanalizace, a také
za toleranci. Budujeme toto dílo proto, aby byla naše obec hezčí a potoky čisté!
Jana Zechová, starostka obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OŘEZY STROMOVÍ
Vyzýváme majitele nemovitostí v našich obcích, aby zajistili na svých
pozemcích ořez stromů, keřů, popínavých rostlin a jiných porostů, zasahujících
ke sloupům a vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu. A to
v dostatečném rozsahu, tak aby zeleň neomezovala a neohrožovala
bezpečný a spolehlivý provoz těchto zařízení. Bohužel bývá běžnou praxí,
že větve stromů zasahují vysoko do drátů a způsobují zkraty a následné
výpadky osvětlení. Pak se stále dokola opakují stížnosti občanů, že osvětlení
nefunguje. Nebo větvoví stromů stíní lampy veřejného osvětlení a ty nemohou
plnit svou funkci. Pokud nebude zeleň odstraněna vlastníkem, bude Obec
nucena provést ořez dle vlastního uvážení.
Děkujeme tímto občanům za vstřícnost a zajištění ořezu na vlastních
pozemcích nebo případné nahlášení problémových míst na veřejných
prostranstvích Obecnímu úřadu.
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.
Provozní doby kompostáren
Upozorňujeme občany, že kompostárny k 31.10.2021 ukončí svůj provoz, tzn.,
že od listopadu do dubna budou zavřeny.
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
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

SOBOTA 23.10.2021 a 30.10.2021
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 23.10.2021 8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.
8.00 – 9.00 hod.
Sobota 30.10.2021

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

Velké Heraltice – u bramborárny
Velké Heraltice – parkoviště u 3 kaštanů
Malé Heraltice – u kostela
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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Pravidla pro odkup palivového dříví z obecních lesů občany obcí patřících
pod Obecní úřad Velké Heraltice v roce 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. V případě kladného vyřízení žádosti bude žadatel informován o termínu
odvozu dřeva z lesa hajným obecních lesů.
4. Samotná nakládka a odvoz palivového dříví bude koordinována
a kontrolována hajným obecních lesů, a to včetně následné kontroly
řádného úklidu žadatelem po těžbě.
5. Celkový objem nakládky palivového dříví činí 3-5 m3 podle označeného
území hajným po těžbě dřeva.
6. Úhradu palivového dříví provede žadatel, na základě změření objemu
palivového dříví hajným, na pokladně obecního úřadu do 3 pracovních
dnů po nakládce a odvozu.
Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách obce nebo osobně
vyzvednout na Obecním úřadě.

Žádost o palivové dříví z lesů Obce Velké Heraltice
viz. Pravidla na odkup palivového dříví pro občany s trvalým pobytem ve Velkých Heralticích
(Velké Heraltice, Malé Heraltice, Sádek, Košetice, Tábor) pro rok 2021.

Jméno a příjemní:
Trvalé bydliště – číslo popisné:
Telefon:
V…………………………..dne…………………..
…………………………………..
podpis žadatele
Na kulturní památku byly schváleny dotace
Magistrát města Opavy schválil Římskokatolické církvi Velké Heraltice žádost
o finanční příspěvek v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR
na „Statické
zajištění
kostela
Neposkvrněného Početí Panny Marie“
v částce 595.000,- Kč.
Na opravu fasády, statického zajištění, již
několik let také přispívají nejen místní
občané, ale i věřící z Římskokatolické
farnosti Velké Heraltice, Stěbořice,
i jednotlivci z dalších obcí.
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Hasiči závodili v zahraničí
V polovině měsíce září se uskutečnily v Polsku hasičské závody v rámci
přeshraniční spolupráce s Gminou Pawlowiczki. Těchto závodů se zúčastnili
také naši hasiči z Velkých Heraltic.
Hasičům děkujeme za reprezentaci obce.

Slíbené setkání s nejstarší 100letou občankou Velkých Heraltic
Zdenka Toufarová oslavila 100 let, nar. 1921
Oslavit 100leté narozeniny je už samo o sobě
velkou událostí a důvodem k obrovskému
uznání. V případě paní Zdenky Toufarové
z Velkých Heraltic jsou stoleté narozeniny také
důvodem ke vzpomínání. Byla to právě ona,
která jako mladá dívka přišla po válce
do Velkých Heraltic, aby založila místní
mateřskou školku a stála tak u samých začátků
budování obce. Své povolání brala skutečně jako
poslání, které ji v životě naplňovalo. Také zde
v obci našla svoji životní lásku, budoucího
manžela a společně založili rodinu, ve které
vychovávali dvě děti, Pavlu a Luďka. Má radost
z celé rodiny, která jí je každý den oporou.
Nejvíce se těší z vnoučat, pravnoučat a prapravnoučat. Se všemi je v kontaktu,
buď osobně nebo jí čas od času volají.
Paní Zdenka Toufarová toto významné jubileum oslavila v rodinném kruhu.
Příjemné překvapení ji připravili i dlouhodobí sousedé, na které nedá dopustit.
Jak mi prozradila, obdržela také písemnou gratulaci od ministryně práce a
sociálních věcí Jany Maláčové, která ji potěšila. Při naší návštěvě došlo i
k recitování, kdy paní Zdenka nás opět udivovala krásnými básničkami a
neuvěřitelnou pamětí.
Paní Zdence Toufarové přejeme ještě mnoho krásných společných chvil
s rodinou, spokojenost a především pevné zdraví!
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Výpůjční doba knihoven od září
Obecní knihovna ve Velkých Heralticích
Místní knihovna v Malých Heralticích
Místní knihovna v Sádku

Středa
Úterý
Úterý

16:00 – 18:00
16:30 – 17:30 (sudý týden)
17:45 – 18:45 (sudý týden)
info Obecní knihovna

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Mateřská škola Sádek
Začátek letošního školního roku byl pro naši Mateřskou školu významným
dnem. 1. září jsme oslavili 50. výročí otevření Mateřské školy. Měli jsme
naplánováno, že uděláme „Den otevřených dveří“ s prohlídkou naší krásné
Mateřské školy, ale bohužel v dnešním složitém covidovém období jsme
od tohoto plánu upustili. Určitě by bývalí žáci i ostatní občané byli příjemně
překvapeni, jak se naše MŠ za ty roky proměnila. A jaké máme další cíle?
Abychom vytvořili pro naše děti pěkné a příjemné prostředí, aby se děti cítily
spokojené a přicházely do MŠ vždy s úsměvem.
V letošním školním roce máme kapacitu naší Mateřské školy zcela vyčerpanou
a nemáme jediné volné místečko. Mateřskou školu navštěvuje 21 dětí (z toho je
pouze 6 děvčat). Všechny prostory Mateřské školy zdobí Skřítek Medovníček
s kamarády a třídní vzdělávací program „Rok skřítka Medovníčka“ připraví
dětem spoustu zábavy a překvapení.
Dokud nám počasí přeje, chodíme s dětmi na procházky, pozorujeme přípravu
vlaštovek na odlet do teplých krajin, v parku sbíráme kaštany, z kterých
budeme vyrábět zvířátka.
Doufejme, že tento školní rok nebude ničím narušován a budeme moci, tak
jako v předešlých letech, uskutečnit plánované akce. 28.9. se uskutečnila
Drakiáda a na říjen plánujeme podzimní tvoření rodičů s dětmi.
Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům za vstřícnost a spolupráci s naší
Mateřskou školou.
Kolektiv MŠ Sádek
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Po prázdninách opět v mateřské škole
V září se naše školička rozezněla veselými dětskými hlásky po letních
prázdninách. Do školičky nastoupili noví kamarádi, kteří si pomalu zvykali
na pobyt v mateřské škole.
14. září jsme pro rodiče a jejich děti uspořádali podzimní vycházku
se sportovním a výtvarným zaměřením - „Bramboriádu.“ Po srazu před MŠ
se rodiče s dětmi vydali na procházku na dolní hřiště, po cestě si sbírali
přírodniny k výtvarnému tvoření. Nejprve děti všem přítomným předvedly,
co se již stihly ve školce naučit – zazpívaly písničku s pohybem „Kopu, kopu
brambory“ a rytmizovaly básničku „Kutálí se ze dvora.“ Také maminky
nezůstaly stranou a pobavily se v soutěži v okrajování brambor „O nejdelší
bramborovou slupku.“ Pak si děti s chutí zasportovaly v připravené překážkové
dráze. Pod vedením rodičů děti vyráběly krásné „bramboráčky panáčky“
z brambor a nasbíraných přírodnin, nakonec si natiskly bramborovými tiskátky
textilní kapesníčky, které si odnesly na památku domů. Dle ohlasu rodičů
většina odcházela domů s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

17.9. nás se svým zajímavým
a
poutavým
programem
navštívil Kouzelník Aleš.
Se svými
kouzly
zabavil
všechny
přítomné
děti
a zároveň
je
vhodným
způsobem zapojil do svého
programu.
O dalším dění v naší MŠ vás
budeme
informovat
zase
příště.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková
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Základní škola Velké Heraltice
1. září jsme přivítali nový školní rok 2021/2022. V základní škole máme
zapsáno celkem 126 žáků, z toho jsme první školní den přivítali 10 prvňáčků.
Prvňáčci se ve škole velmi dobře adaptovali a v novém prostředí se cítí jako
ryby ve vodě.
Po návratu z prázdnin jsme výuku k potěšení všech zahájili prezenčním
vzděláváním a pevně věříme, že se i nadále budeme s žáky setkávat ve škole.
V letošním školním roce došlo na naší škole k velkým změnám. Škola začala
více využívat online informační systém – Bakaláři. Tento systém poskytuje
vést Žákovské knížky i školní dokumentaci v elektronické podobě a vede
ke snadnější komunikaci mezi školou a rodiči.
Další změna je spojená také s elektronickou výukou. Do školy byly zakoupeny
3 nové interaktivní tabule, které umožňují výuku pro žáky zpestřit, učivo lépe
zažít a pochopit. K interaktivním tabulím byly zakoupeny nové učebnice
z nakladatelství Nová škola, které nabízejí možnost vzájemného propojení
učebnic a interaktivní tabule. Tyto tabule byly zakoupeny z projektu
evropského dotačního programu „Šablony ll“.
Od 1. září pokračujeme dále v projektu „Šablony lll“. Díky tomuto dotačnímu
programu lze hradit mzdové prostředky pro školní asistentku. Hlavním úkolem
asistentky je pomáhat učitelům při výuce dětí, které to potřebují nejvíce. Zbylé
finance budou použity na provoz Čtenářského klubu, Anglické konverzace,
Badatelského klubu, doučování žáků a pomůcek k vybavení učeben.
Škola se může pochlubit novou výzdobou. Pro nejmenší děti byla na chodbě
vytvořena odpočinková zóna s dřevěnou lavičkou, knihovničkou a pracovním
stolem s židličkami. Další novinkou jsou polepy na schodech, které jsou
barevné, veselé a poučné a navozují hravou a příjemnou atmosféru. Děti mají
tak možnost denně si upevňovat pravidla slušného chování a gramatiky ČJ
cestou po schodišti do svých tříd.
Žáci 5. třídy se 15.9. zúčastnili soutěže Mladých zoologů v areálu Zoologické
zahrady a botanického parku Ostrava. Tématem letošního ročníku byli motýli.
Zúčastnění žáci si soutěž po roční pauze náležitě užili.
Nově vybudovaná školní kuchyňka prochází prvním testováním. Žákyně 6. – 9.
třídy se v pracovních činnostech učí první základy vaření. Všichni věříme,
že se dočkáme vydařené první ochutnávky.
Nejstarší žáci školy, osmáci a deváťáci, se chystají 6. října na celodenní
exkurzi za památkami a kulturou hlavního města Prahy. Žáci 5. třídy se 12.
října vydají na vlastivědnou exkurzi na Hradec nad Moravicí. Prohlédnout si
zámek a repliky korunovačních klenotů.
Všichni pevně věříme, že náš pracovní elán a pracovní plány nám nic nezhatí.
Barevné a pohodové podzimní dny přeje pracovní tým ZŠ.
Mgr. Martin Zemek a zaměstnanci školy
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ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
MIKROREGION 2021
Oblíbený volejbalový turnaj Mikroregionu Opavsko severozápad se letos
pořádal ve Stěbořicích. Zúčastnilo se 8 týmů z členských vesnic Mikroregionu:
sloučený tým Brumovice - Sosnová, Hlavnice, Holasovice, Litultovice,
Neplachovice, Úvalno, náš Heraltický tým a domácí tým ze Stěbořic.
Během turnaje panovala přátelská atmosféra, všechny týmy dychtily po dobré
volejbalové hře a vítězství. Nejprve se odehrálo základní kolo, kde se utkal
„každý s každým“, a poté následovaly zápasy o umístění. Náš tým z Velkých
Heraltic se utkal ve finále ve velmi vyrovnaném zápase s domácími
Stěbořicemi. Po napínavých 3 setech zvítězili naší borci z Velkých
Heraltic, ve složení:
Eliška Valchařová, Jana Šreková,
Martin Šmajstrla, Petr Kukol a Tomáš
Bjalek.
Touto cestou děkujeme všem hráčům za
skvělou hru, našim borcům za vynikající
umístění, věrným fanouškům za jejich
podporu, Stěbořicím za příjemné zázemí a
Mikroregionu za uspořádání turnaje.
Za volejbalový tým TJ Sokol Velké Heraltice: Jana Šreková
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