OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
XV. ročník
č. 2/2022 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
astronomické jaro se nám ukázalo v plné síle, a tak jsme zažili první dny plné
slunce a tepla. Sluníčko nás vylákalo ven, ať už připravit zahradu na jaro
nebo alespoň na procházku.
Doufám, že nám krásné počasí bude přát a my budeme moci pokračovat
v rozpracovaných stavebních pracích, ale i v realizaci nových projektů.
V letošním roce nás toho čeká opravdu mnoho, budeme se však snažit, ať se
práce podaří ke spokojenosti nás všech.
Bohužel toto období není zalito jen sluncem a radostí, ale události na východ
od našich hranic budí ve spoustě z nás také obavy a stísněné pocity. Přejme si
společeně, aby se situace brzy zklidnila a pokud možno měla na životy nás a
našich blízkých co nejmenší dopad.
Věřím, že počasí bude přát i připravovaným společenským akcím, na které se
po dlouhé covidové pauze všichni těšíme.
Jana Zechová, starostka obce

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Provozní doba obecní knihovny ve Velkých Heralticích, která byla
zveřejněna v minulém čísle obecního zpravodaje v sekci Důležité informace a
kontaktní údaje byla CHYBNÁ. Tímto se omlouváme čtenářům
za komplikace.
Provozní doba knihovny je: Středa 16:00 – 18:00 hodin.
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Poplatek za psa, vodné a stočné
Nevyzvednuté tištěné formuláře s platebními údaji byly doručeny
do schránek.
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.
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.
Dětský příměstský tábor 2022
Obec Velké Heraltice se rozhodla v letošním roce uskutečnit dětské příměstské
tábory.
Veškeré informace vč. termínů turnusů a přihlášek budou zveřejněny
do 15. dubna na webových stránkách obce v sekci Příměstské tábory obce.
Nepořádek v obci
Stále častěji se v okolí kontejnerů na tříděný odpad nebo
odpadkových košů na veřejných prostranstvích vyskytuje
nepořádek. Žádáme občany, aby v případě, že jsou
kontejnery a koše přeplněny, neodkládali odpad do jeho
okolí a udržovali zde pořádek.
Opakovaně dochází také ke znečištění autobusové zastávky
našimi nepořádnými spoluobčany, a to přesto, že jsou
odpadkové koše prázdné.
Provozní doby kompostáren
Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2022 budou opět v provozu „Komunitní
kompostárny“. Občané zde mohou vozit větve (do průměru 7 cm), trávu,
zbytky rostlin a jiný biologický odpad.
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 23.4.2022 a 30.4.2022
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 23.4.2022 8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.
8.00 – 9.00 hod.
Sobota 30.4.2022 8.00 – 9.00
9.00 – 9.30
9.45 – 10.30
10.45 – 11.15

hod.
hod.
hod.
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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ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Březen - měsíc čtenářů
Po dlouhé pauze mohly děti z mateřské školy Velké Heraltice opět navštívit
obecní knihovnu a kdy jindy než v březnu, který patří čtenářům.
Děti se seznámily s chodem knihovny, zjistily, co všechno si mohou půjčit
a prohlédly si knížky. Nejvíce se jim líbila interaktivní Albi tužka s mluvícími
knihami a hrami.
Poté si každý vyrobil svou originální knihovnickou průkazku, do které si
otiskly razítko knihovny.
Děkujeme dětem za návštěvu knihovny a těšíme se na další setkání.
Knihovnice Kristýna Ficková

Z dění v naší školičce Velké Heraltice
Čas plynul a přiblížil se měsíc listopad. Na začátku listopadu jsme nezapomněli
na naše blízké i neznámé (Památka zesnulých). Děti nazdobily malé dřevěné
kříže a rozžaly světýlka na opuštěných hrobech našeho hřbitova.
Také v letošním roce na nás nezapomněly lidové postavy Lucie (paní školnice
a kuchařka v kostýmu), které nás navštívily a zkontrolovaly uklízení hraček,
ukládání do krabic a do regálů. Některým dětem pohrozily metličkou, také paní
učitelky si pečlivěji uklidily na svých stolech.
Mikulášskou nadílku některé děti prožily se slzičkami v očích, avšak potom
se nebály si s čerty, andílky i Mikulášem zatančit a zazpívat. Vánoce proběhly
v poklidném duchu s prožíváním tradic a obyčejů našeho domova.
Pod stromeček děti dostaly spoustu nových hraček a potom už se těšily
na Vánoce u nich doma. Společně s rodiči jsme si na školní zahradě užili
krásné „Vánoční světýlkování“ s tradiční koledou, vánoční básničkou
a rozsvícením světýlek na cestičce do Betléma. Byly to moc pěkné chvíle
v předvánočním shonu. V tomto čase nás také navštívila pracovnice ČŠI paní
Mgr. Ivana Radová, která byla s děním a aktivitami ve školičce velice
spokojená a doporučila nám pracovat stejným stylem i nadále. Její uznání
a pochvala nás velice potěšila a povzbudila do naší další práce.
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Leden
proběhl
v duchu
sněhových
radovánek, kdy děti stavěly sněhuláky,
vyšlapávaly cestičky ve sněhu, sáňkovaly
a bobovaly. Také jsme nezapomněli na lesní
zvířátka a ptáčky, kterým jsme přichystali
dobrůtky na přilepšenou v dlouhé zimě.
Uspořádali jsme si školičkový karneval
veselých masek, do školičky přišly různé
pohádkové bytosti, příslušníci ozbrojených složek, zvířátka a dokonce
i sportovci.
V rámci projektu o knihách si děti do školičky přinesly své oblíbené knihy,
také jsme navštívili místní knihovnu, kde se děti seznámily s prostředím,
vybavením a paní knihovnicí. Pod jejím vedením si děti na památku vyrobily
krásné průkazky do knihovny.
Zimu jsme vyprovodili tradiční akcí pro rodiče
a děti – Vítání jara. Rodiče si doma s dětmi
vyrobili krásné morenky z pečiva a u rybníka děti
v krátkém programu se dvěma sluníčky
vyprovodily zimu a přivítaly jaro. O tom,
co plánujeme do konce školního roku budeme
informovat zase příště.
Kolektiv učitelek MŠ Velké Heraltice

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Spolek Seniorů Šafrán
Po dlouhých 2 letech omezování jsme připravili setkání, abychom se sešli
a potěšili se. Setkání jsme připravili na 8. března, na svátek žen, přesně
po dvou letech.
V úvodu měla proslov předsedkyně spolku a seznámila přítomné s plány
na letošní rok, setkání, výlety, doufáme, že Covid a karanténa už nás nebude
omezovat. Členky připravily sladkost ke kávě a čaji, byly předneseny i básně,
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které jsou věnovány ženám. Ženy obdržely malou kytičku, prvosenku, která je
symbolem jara.
Děkujeme seniorům, kteří přijali pozvání a přišli, pobavili se a těšíme se
na další setkání.
Za Spolek Seniorů Šafrán Bronislava Scheidelová

Dětský maškarní karneval
Maškarní karneval navštívily spousty dětí v překrásných maskách v doprovodu
maminek, tatínků či babiček a dědečků. Tančilo se, soutěžilo a mlsalo. Bylo
to odpoledne plné veselí a dětského smíchu, které jsme si všichni náramně
užili. Děti byly odměněny za účast na hrách a 3 nejhezčí masky dostaly navíc
dortíky.
Mockrát děkujeme sponzorům a také holkám Mecovým, které připravily celý
zábavný program.
Už teď se těšíme na další setkání s Vámi. A kdy? Třeba 10. dubna v parku
nad poštou na akci zvané „Vajíčkovník“ nebo 18. června na Hasičském dni
a oslavách 130. let od založení sboru dobrovolných hasičů.
Fotografie naleznete na www.rajce.idnes.cz – SDH Velké Heraltice
Pavla Tesařová, hospodář SDH Velké Heraltice
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Rozpisy mistrovských zápasů TJ Sokol Velké Heraltice - jaro 2022
Kdy
26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
15.5.
21.5.
28.5.
4.6.
12.6.
18.6.

So
So
So
So
So
So
So
Ne
So
So
So
Ne
So

Ne
So
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne

Kdy
3.4.
9.4.
17.4.
24.4.
30.4.
8.5.
14.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
Kdy
23.4.
1.5.
7.5.
12.5.
21.5.
28.5.
2.6.

So
Ne
Ne
Čt
So
So
Čt

So
Čt
So
Čt
So
So
So

Kdy
23.4.
28.4.
7.5.
12.5.
21.5.
28.5.
4.6.

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
10:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
14:00
17:00

15:00
10:30
15:00
15:00
16:30
15:00
16:00
15:00
17:00
14:00
10:00

13:30
10:00
14:00
17:00
14:00
14:30
17:00

10:00
17:00
10:00
17:00
10:00
10:00
10:00

Muži
FK Velké Hoštice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Chomýž
TJ Sokol V.H.-FK Krnov "B"
TJ Slezan Jindřichov-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Vítkov
TJ Krásné Loučky-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Budišov n. B.
TJ Sokol Slavkov-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Družba Hlavnice
TJ U+U Žimrovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FK Slavia Opava
FK Avízo M. Albrechtice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FC SO Bruntál "B"
Dorost
TJ Sokol V.H.FK Nova Vávrovice
TJ Sokol Chomýž-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-FK Bolatice
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Slavkov
TJ Sokol Litultovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-SK Moravan Oldřišov
TJ Sokol Chvalíkovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.SK Meteor Strahovice
TJ Sokol Stěbořice-TJ Sokol V.H.
FK Kylešovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-SK Slavia Malé Hoštice "B"
Starší žáci
TJ Sokol V.H.-FK Nova Vávrovice
TJ Sokol Slavkov-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Stěbořice
TJ Sokol Litultovice-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Vítkov
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Holasovice
TJ Raduň-TJ Sokol V.H.
Mladší přípravka
TJ Sokol V.H.-TJ Sokol Holasovice
TJ Sokol Slavkov-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Vítěz Březová
TJ Hradec n. M.-TJ Sokol V.H.
TJ Sokol V.H.-TJ Vítkov
TJ Sokol V.H.-SK Štáblovice
TJ Spartak Budišov n. B.-TJ Sokol V.H.

Pozn: možné změny vyhrazeny dle aktuální situace (Covid, počasí, dohoda klubů atd.)
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AUTORŮM ČLÁNKŮ NENÍ PROVÁDĚNA KOREKTURA!
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Náklad: 600 výtisků zdarma do každé domácnosti; vychází zpravidla 4x ročně
Adresa redakce: Obecní úřad Velké Heraltice, Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice
E-mail: urad@heraltice.net
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