OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
XV. ročník
č. 1/2022 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
čas nás opět posunul do dalšího roku s magickým číslem 2022. Přeji Vám,
aby tento rok byl rokem pozitivním, úspěšným, a to nejen ve Vašich
domácnostech, ale i v práci, na pracovištích, v obci, ve které žijeme. Věřím, že
nezapomenete na vzájemné porozumění, toleranci, lidské pochopení a pomoc
těm, kteří ji potřebují. Ať se Vám splní Vaše novoroční předsevzetí a plány,
které jste si přáli, a o kterých sníte. Přeji Vám jen to nejlepší, pevné zdraví a
spokojenost.
Jana Zechová, starostka obce

DŮLEŽITÉ INFORMACE A KONTAKTNÍ ÚDAJE
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:
Středa
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:
Mgr. 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:
www.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
Ordinační hodiny:
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

MUDr. Marek Szwarcz – GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Telefon:
604 964 785
Ordinační hodiny:
Melč
Pondělí
7:00 – 12:00
Jakartovice
Velké Heraltice
Čtvrtek
7:00 – 10:30
13:00 – 18:00
Mimo ordinační hodiny návštěva dle telefonní domluvy.
MUDr. Eva Čechová - Dětská ambulance E+T s.r.o
553 662 295 (akutní případy 604 479 639)
Telefon:
www.pediatriecechova.cz
Web:
Ordinační hodiny:
8:00 - 12:00
13:00 – 15:00
Pondělí
Holasovice
nemocní
prevence
9:00 - 12:00
13:00 – 16:00
Úterý
Holasovice
kojenci
nemocní/prevence
8:00 - 12:00
Středa
Holasovice
nemocní
8:00 - 10:00
10:00 – 11:00
Čtvrtek
Brumovice
nemocní
kojenci
8:00 - 12:00
Pátek
Holasovice
nemocní
Na
vyšetření
je
nutno
se
telefonicky
objednat:
553662295
nebo
pediatriecechova@gmail.com
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Svoz komunálního odpadu
Pravidelný svoz komunálního odpadu probíhá ve čtvrtek 1x za 2 týdny, vždy v lichý
týden, a to ve všech obcích.
Pytlový svoz plastu
Pravidelný pytlový svoz plastu a papíru probíhá 1x za měsíc, vždy první středu v měsíci.
Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Jarní svoz
Sobota
23.4.2022
Sobota

30.4.2022

Sobota

Podzimní svoz
15.10.2022

Sobota

22.10.2022

Změny termínů vyhrazeny.
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Velké Heraltice
Malé Heraltice
Sádek
Sádek – Dvůr
Košetice
Tábor
Velké Heraltice
Malé Heraltice
Sádek
Sádek – Dvůr
Košetice
Tábor

OTÁZKY PRO STAROSTKU
Skončil rok 2021 a hned v úvodu je příležitost k hodnocení toho, co se
za celý rok v obci událo, co se podařilo a v čem má naše obec rezervy?
Především bych chtěla poděkovat všem našim občanům za trpělivost po celou
dobu stavebních prací. Rok byl opět náročný na investiční akce a jejich
realizaci. Díky získané dotaci 64 mil. Kč na splaškovou kanalizaci a čističku
odpadních vod (celkem akce za 100 mil. Kč bez DPH) jsme zahájili velmi
náročnou investiční akci. S tím jsou spojeny i opravy chodníků, výměna
obrubníků a dalších prací. V místních částech se tolik nebudovalo, ale zase
se připravovaly studie, projekty, žádosti o dotace, a to je třeba práce, která není
vidět a občané si myslí, že se pro ně tím pádem nic v dané lokalitě nedělá.
A přesto se dělá!
Jak se díváte na práci zastupitelů, kteří letos dokončují čtyřleté funkční
období?
Dívám se hodně pozitivně. Někteří ze zastupitelů tuto práci nikdy
nevykonávali, ale pracovali v kontrolním nebo finančním výboru nebo
v komisích. Byli už tak dříve seznámeni, co se v zastupitelstvu projednává,
o čem se hovoří, o čem se rozhoduje. Jsem ráda, že to jsou mladí lidé, a že
se zajímají o dění v obci a staví se k věcem zodpovědně. Naše jednání jsou
konstruktivní, ku prospěchu všech občanů a výsledky jsou vidět.
Já můžu ještě dodat, že práci zastupitelů nelze hodnotit jen podle toho, co
se vybudovalo, vystavělo a podle toho, co je vidět pouhým okem. Zastupitelé
projednávají kromě investic také důležité dokumenty, smlouvy, schvalují
vyhlášky, rozhodují o majetku obce, řeší vlastnictví pozemků, zodpovídají
za hospodaření s finančními prostředky, provádějí inventury. A hlavně tato
práce by měla být zúročena na obci v dalších letech, je důležité se dívat
do budoucna, a ne se ohlížet zpět…
Začal nový rok, můžete nám sdělit, co nás v tomto roce čeká?
V současné době je schválený rozpočet na rok 2022. Zastupitelé se schází
na pracovních zasedáních. Projednávají nedokončené investice z loňského
roku, které se uskuteční převážně v prvním nebo druhém čtvrtletí. Dále
se zabývají návrhem investic, žádostmi spolků o dotace, provozními výdaji,
novými studiemi, projekty aj., to vše pro tento rok.
Budete podávat žádosti o dotace z EU nebo příslušných ministerstev, tak
jako v minulosti?
Myslím si, že se nám docela dlouhodobě daří získávat dotace, a to nejen
na malé projekty, ale hlavně na ty velké. Dovolím si říct, že tohle umíme.
Určitě ano, žádosti budeme podávat, protože bez získaných milionových dotací
bychom v minulosti nevybudovali, nezrekonstruovali, neopravili tolik. Jak už
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jsem zmiňovala, podařilo se nám získat minulý rok dotace na splaškovou
kanalizaci a ČOV ze Státního fondu životního prostředí, dále na nové dětské
dopravní hřiště, pískoviště, houpačky, prolézačky v mateřské školce
z Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace vždycky nejsou jisté, nemůžeme si je
nárokovat. Žádali jsme na obecní objekty v místních částech, konkrétně
na rekonstrukci staré knihovny v Sádku, na realizaci parku v Malých
Heralticích, na obnovu schodiště na obecním úřadě, a další projekty.
Ale dotace nám nebyly přiděleny. Nevzdáváme se, budeme vyhledávat
a podávat žádosti dál, třeba i na dokončení splaškové kanalizace. A pokud by
něco z těchto dotací vyšlo, pak ušetřené finanční prostředky můžeme použít
jinde, kde jsou potřeba.

Velké Heraltice – návrh rekonstrukce budovy č.p. 153 (Dům služeb)

Malé Heraltice – návrh II. etapy parčíku za kulturním domem, Současný stav před realizací

Sádek – návrh sportovního areálu
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Kanalizační přípojky pro každý objekt a vypracování projektové dokumentace
V zimních a jarních měsících budou opět pokračovat v projektování
Ing. Kořistka a Ing. Sglunda. Budou navštěvovat majitele nemovitostí,
provádět na místě měření a následně vypracují projektovou dokumentaci
kanalizační přípojky od hlavního řadu (přípojkové kanalizační šachty)
až po vstup kanalizace do domu. Projektanti zároveň pro vlastníky domů 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 odevzdána na obecní úřad (lze
na vyžádání zaslat e-mailem nebo osobně převzít na úřadě).
V jarních měsících budou postupně již vypracované projektové dokumentace
předávány majitelům nemovitostí, tak jak budou vyřizovány na Magistrátu
města Opava.
Jak postupovat dále, když už budete mít projektovou dokumentaci
Před realizací stavby doporučujeme si nechat od vlastníků inženýrských sítí
vytyčit jejich konkrétní umístění v pozemku dotčeným výkopem. Svépomocí
nebo odbornou firmou zajistíte provedení výkopu „pro soukromou“ část
kanalizační přípojky od zaslepené „veřejné“ části po vyústění odpadů
z nemovitosti. Dále je třeba zajistit položení potrubí kanalizační přípojky a její
vlastní napojení na „veřejnou část“, opět dle projektové dokumentace.
Potrubí se nesmí v celé délce zasypávat ani napojovat na vlastní nemovitost!
Na obecním úřadě je nutné nahlásit v předstihu (alespoň 3 dny) připravenost
ke kontrole. U kontroly se prokazuje správné provedení kanalizační přípojky
dle projektu (před zásypem). Kontrolu provede pracovník určený obcí, který
zkontroluje uložení potrubí, správnost provedení a pořídí fotodokumentaci.
Kritéria pro napojení nemovitosti
• splašková voda se rozumí odpad WC, koupelny, prádelny, kuchyně
• po napojení objektu je dána zákonná povinnost vyřadit jímky, žumpy,
septiky z provozu
• do kanalizační přípojky splaškové kanalizace NESMÍ být zaústěny
dešťové vody (ze střech, dvorků, pozemních ploch), drenáže povrchové
ani podzemní vody (lze ponechat nebo napojit na stávající dešťovou
kanalizaci – bude se kontrolovat)
• do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť
• do splaškové kanalizace není možno přepouštět vodu z bazénů
• připojení do šachty nesmí být vedeno přepadem přes jímku, domovní
ČOV, nebo čerpadlo vloženo přímo do původní jímky (z důvodu
zahnívání odpadní vody a ohrožení chodu čistírny odpadních vod)
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Dovolujeme si požádat občany, aby ve svém vlastním zájmu dodržovali výše
uvedený postup – zajistíte si tím správné a kvalitní připojení nemovitosti.
Jakékoliv problémy neváhejte řešit s Ing. Schullhauserovou, tel. 603 941 581
nebo J. Zechovou, tel. 721 434 625.
Určení termínu napojení
Po provedení kontroly bude dohodnut termín vlastního napojení kanalizační
přípojky u paty nemovitosti a zrušení septiku.
Cena za stočné
Vlastníci nemovitostí, kteří se budou postupně připojovat na novou obecní
kanalizaci, budou následně uzavírat smlouvu s provozovatelem, tzn. s Obcí
Velké Heraltice. V této smlouvě bude také uvedeno, že občané budou platit
stočné podle skutečného stavu spotřebované vody.
• Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na obecní vodovod, budou
platit podle ukazatele vodoměru.
• Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na vlastní studnu nebo vrt,
budou platit podle ukazatele vodoměru, o který si budou moct požádat
na obecním úřadě a ten jej dodá, a zároveň si zajistí u kteréhokoliv
instalatéra nebo instalatérské firmy montáž (obec nezajišťuje). Obec pak
zajistí pracovníka, který montáž vodoměru zkontroluje a vodoměr
zaplombuje.
• Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na obecní vodovod a zároveň
mají i vlastní studnu nebo vrt a odebírají vodu z obou zdrojů, budou
muset opisovat stav vodoměru z obou zdrojů. Vlastník nemovitosti si
může požádat o dodávku vodoměru na obecním úřadě. Zároveň si zajistí
u kteréhokoliv instalatéra nebo instalatérské firmy montáž (obec
nezajišťuje).
Stanovení ceny vodného a stočného
odpovídá platným předpisům.
Cena je stanovována a schvalována
Provozovatelem
(obcí)
podle
platného
ceníku,
který
je
k dispozici u Provozovatele.
V případě změny ceny vodného
a stočného bude nová cena
zveřejněna vyvěšením na úřední
desce Provozovatele.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Změna územního plánu Obce Velké Heraltice
Obec Velké Heraltice upozorňuje místní občany a firmy, že se bude zabývat
změnami v územním plánu na základě požadavků a návrhů. Návrh na pořízení
změny může podat občan či fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická
práva k pozemku nebo stavbě na území obce (včetně místních částí). Podaný
návrh na změnu plánu musí mít zákonem definovaný obsah a náležitosti.
Formulář naleznete na webových stránkách obce. Písemné požadavky
můžete podat na Obecní úřad, Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice
do 28. 2. 2022.
Poplatek za psa, vodné a stočné
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2022 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. 2022.
VODNÉ A STOČNÉ
Cena za rok 2021 u vodného je stanovena ve výši 38,- Kč/m3 a cena
stočného je ve výši 23,- Kč/m3 se splatnosti do 30. 6. 2022.
Tištěné formuláře s platebními údaji si mohou občané vyzvedávat na obecním
úřadě od 2. března 2022, v opačném případě budou doručeny na adresu občana.
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.
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Od 1. ledna 2022 došlo k navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu. Cena
za nádobu o kapacitě 120 l (malá popelnice) činí 72,- Kč a cena za nádobu
o kapacitě 240 l (velká popelnice) činí 144,- Kč.
Fakturační období je 3x ročně (leden až duben, květen až srpen, září
až prosinec). Složenky s počtem výsypů za dané období jsou doručeny
do schránek poplatníků, zpravidla do měsíce po skončení fakturačního období.
Složenku lze uhradit bankovním převodem na účet obce: 283767614/0300
(ČSOB) nebo na pobočce České pošty.
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Odpadové hospodářství
Z důvodu změny zákona o odpadech byla obec povinna přijmout novou
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „OZV“).
Nová OZV upravuje evidenci poplatníků, přihlašování a odhlašování
k systému. Abychom tuto administrativní změnu co nejvíce občanům
usnadnili, předchystali jsme jednotlivé přihlášky poplatníků a pracovníci obce
obcházejí občany, kontrolují jejich údaje, počet nádob a poté poplatníci
podepisují přihlášky.
Pokud nebudou poplatníci opakovaně zastiženi doma, bude jim přihláška
vhozena do schránky. Prosíme o vyplnění, podepsání a doručení na obecní
úřad.
Občan má povinnost přihlásit se ke svozu odpadu. V případě, že nebude
přihláška doručena nebo podepsána, budeme nuceni svoz odpadu zastavit,
dokud nebude provedena náprava.
Děkujeme občanům za spolupráci.
Oznamovací povinnost
Žádáme občany, aby nezapomínali na oznamovací povinnost k místnímu
poplatku ze psů. Občan, který je držitelem psa je povinen oznámit obecnímu
úřadu pořízení psa, a to do 90 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců.
Dále je majitel psa povinen ohlásit úhyn psa, jeho ztrátu, darování a prodej.
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 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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Dotace
Jak již bylo řečeno výše, v současné době
probíhá realizace projektu „Dětské hřiště
u Mateřské školy Velké Heraltice“.
Na tento projekt získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
z dotačního podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 ve výši 80
% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Předmětem dotace je
vybudování místa aktivního a pasivního odpočinku, konkrétně tak v zahradě u
Mateřské školy Velké Heraltice vzniknou 3 herní plochy s různorodými prvky
(dopravní hřiště, pískoviště a prolézačky) pro zvýšení volnočasového vyžití
nejmenších školáčků obce.

Návrh dětského hřiště a prolézaček u Mateřské školky Velké Heraltice, Realizace

S koncem roku 2021 požádala obec
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
dotačního podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2022 o dotaci na akci „Stavební úpravy budovy obecního
úřadu Velké Heraltice“.
Předmětem žádosti o dotaci je modernizace prostor zasedací místnosti
a rekonstrukce schodiště v budově obecního úřadu. Jedná se tak o poslední
etapu rekonstrukce budovy obecního úřadu. Dotace je poskytována až do výše
80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dále obec požádala o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu
Drobné vodohospodářské akce 2022 na projekt
„Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice“.
Cílem projektu je zajistit řádné odvedení a vyčištění odpadních vod a
minimalizovat dopad vypouštění odpadních vod, což ohrožuje kvalitu obecních
zdrojů pitné vody, lokálních zdrojů užitkové vody a ohrožení kvality
podzemních vod. Maximální výše dotace na projekt činí 5.000.000,- Kč.
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Obec Velké Heraltice
Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice

okres Opava

IČO: 00300837, DIČ: CZ00300837, KB Opava: 6220-821/0100
Tel.: 553 663 115, e-mail: urad@heratlice.net

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
dělník/ce čištění obce
pracovní poměr na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na dobu
neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, plný úvazek, nástup dle dohody
Pracovní náplň
• údržba a ošetřování zeleně – sekání a hrabání trávy, listí
• výsadba zeleně, okopávání, terénní úpravy záhonů, zalévání
• komplexní ošetřování, ochrana a údržba zahrad a parků
• celoroční údržba komunikací
• běžné údržbářské práce, natírání, drobné opravy
• úklidové práce v budovách obce
Základní požadavky
• dosažení 18 let věku
• minimální vzdělání střední odborné – vyučen
• řidičské oprávnění skupiny B (T výhodou)
• zdravotní stav bez omezení
• manuální zručnost, pracovitost, loajalita
• bezúhonnost, spolehlivost, rozhodnost a zodpovědnost
• samostatnost, organizační schopnosti, časová flexibilita
Náležitosti přihlášky
• jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis
K přihlášce doložte
• strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech
• čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude
požadován až v případě přijetí)
• kopie dokladu o nejvyšším vzdělání
• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného
vzdělání
• případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů
12

Místo výkonu práce
• katastrální území Velké Heraltice včetně místních částí Malé Heraltice,
Sádek u Opavy, Košetice, Tábor ve Slezsku
Platové zařazení
• dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační
předpoklady, ve znění pozdějších předpisů
• platový stupeň dle délky praxe (plat. tř. 3)
• možnost postupného přiznání osobního příplatku odměny
Přihlášku s uvedenými doklady doručte v zalepené obálce osobně nebo
zašlete na adresu:
Obec Velké Heraltice, Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice do 28. 2. 2022
do 10.00 hod.
Podáním přihlášky bere uchazeč na vědomí, že obec Velké Heraltice bude
pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje. Zpracování bude
probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové
řízení zrušit bez uvedení důvodu nebo nevybrat žádného z uchazečů. Uchazeč
nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení.
Kopie dokladů jsou nutné pro stanovení příslušné výše platu.
Po ukončení výběrového řízení bude přihláška, včetně všech příloh,
skartována, v případě, že byla uchazečem doložena žádost o vrácení
poskytnutých dokladů, bude přihláška, včetně všech příloh uchazeči vrácena.
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Obec Velké Heraltice
Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice

okres Opava

IČO: 00300837, DIČ: CZ00300837, KB Opava: 6220-821/0100
Tel.: 553 663 115, e-mail: urad@heratlice.net

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
údržbář obce
pracovní poměr na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na dobu
neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, plný úvazek, nástup dle dohody
Pracovní náplň
• zajišťování technické provozuschopnosti, způsobilosti, oprav, údržby a
řádného technického stavu technických zařízení, budov a jiných zařízení
organizace
• kontrola celkového technického stavu a funkčnosti zařízení a majetku
(ručními i mechanizačními prostředky)
• čištění komunikací a ploch dle potřeb a ročního období
• manipulace s odpadními nádobami, popelnicemi, třídění odpadu,
zpracování odpadu kompostováním
• údržba veřejné zeleně v obci, odborné práce malou mechanizací, výsadba
záhonů, dřevin, zakládání a péče o travnaté plochy, regulace a ořez
rostlin, komplex ochrana a údržba ploch
• úklidové práce v budovách obce (tj. obecní úřad, kulturní domy,
knihovny, zdravotní středisko, dům služeb, kulturní areál)
• údržba sportovních areálů v obci
Základní požadavky
• dosažení 18 let věku
• minimální vzdělání střední odborné – vyučen
• řidičské oprávnění skupiny B (T výhodou)
• zdravotní stav bez omezení
• manuální zručnost, pracovitost, loajalita
• bezúhonnost, spolehlivost, rozhodnost a zodpovědnost
• samostatnost, organizační schopnosti, časová flexibilita
Náležitosti přihlášky
• jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis
K přihlášce doložte
• strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech
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• čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude
požadován až v případě přijetí)
• kopie dokladu o nejvyšším vzdělání
• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného
vzdělání
• případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů
Místo výkonu práce
• katastrální území Velké Heraltice včetně místních částí Malé Heraltice,
Sádek u Opavy, Košetice, Tábor ve Slezsku
Platové zařazení
• dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační
předpoklady, ve znění pozdějších předpisů
• platový stupeň dle délky praxe (plat. tř. 7-8)
• možnost postupného přiznání osobního příplatku odměny
Přihlášku s uvedenými doklady doručte v zalepené obálce osobně nebo
zašlete na adresu:
Obec Velké Heraltice, Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice do 28. 2. 2022
do 10.00 hod.
Podáním přihlášky bere uchazeč na vědomí, že obec Velké Heraltice bude
pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje. Zpracování bude
probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové
řízení zrušit bez uvedení důvodu nebo nevybrat žádného z uchazečů. Uchazeč
nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení.
Kopie dokladů jsou nutné pro stanovení příslušné výše platu.
Po ukončení výběrového řízení bude přihláška, včetně všech příloh,
skartována, v případě, že byla uchazečem doložena žádost o vrácení
poskytnutých dokladů, bude přihláška, včetně všech příloh uchazeči vrácena.
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Komunální odpad – třídění má smysl !
Změny v systému nakládání s odpady
Od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v Obecně závazné vyhlášce obce Velké
Heraltice č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.
Zastupitelé museli reagovat na změny, k nimž dochází v důsledku nové
odpadové legislativy a zároveň chtějí pokračovat v takovém systému nakládání
s odpady, který je v současné době i v budoucnu pro občany a obec
ekonomicky udržitelný.
Obec už v roce 2017 přešla z tehdejšího paušálního poplatku za komunální
odpad pro jednu osobu (444,- Kč/os) na zvolený objem odpadové nádoby
a interval svozu odpadu, který je dnes 14denní.
Do roku 2013 svážela komunální odpad jiná firma než dnes a obec platila
za svoz ročně 1,6 mil. Kč a doplácela ročně 600 tis. Kč. V současné době obec
platí necelý 1 mil. Kč ročně.
Bylo správné rozhodnutí udělat změnu z paušálu na objem odpadové
nádoby?
Ano, dnes můžeme říct, že rozhodnutí bylo správné. Podstatně se snížila
produkce odpadu, občané lépe třídí, nepotřebují větší nádoby ani jejich častější
vývoz, kompostují. Takže ušetří ti, kteří budou více třídit a produkovat menší
množství komunálního odpadu.
Pokud srovnáme údaje z roku 2013 až roku 2021 (viz tabulka), vidíme, jak se
produkce odpadu opravdu za ty roky snížila.
Svoz komunálního odpadu v letech 2013 - 2021
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Rok
2013
2020
2021
Množství
406,75 415,24 413,36 418,54 381,64 231,08 222,61 260,50 223,40
v tunách

Touto cestou vyjadřujeme velkou pochvalu všem občanům našich obcí za
přístup k odpadovému hospodářství.
Děkujeme, že třídíte kuchyňské oleje
Za rok 2021 vytřídili občané Velkých Heraltic a mísních částí 712 kg
kuchyňských olejů a tuků. Tříděním olejů bráníte jak zanášení a ucpání
odpadního potrubí u Vás doma, tak předcházíte znečištění a haváriím celé
kanalizační sítě Vaší obce. Děkujeme.
Zdroj: Třídímolej.cz

Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995
Sb., o státní statistické služby, ve znění pozdějších předpisů, každoroční
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice
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pod názvem „Životní podmínky 2022” (EUSILC). Smyslem tohoto zjišťování je
získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci obyvatel v
celkem 34 evropských zemích. Dalším
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 473 domácnostech,
z nichž se 6 723 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru
provedeněho počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci zapojení
do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem
zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě
obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto šetření a jejich ochota
spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní získat řadu důležitých
informací o sociální situaci domácností ČR.
Na případné dotazy občanů, kteří budou osloveni zaměstnanci ČSÚ, odpoví
pracovnice Krajské správy ČSÚ, paní Ing. Eva Kramolišová, tel: 732 475 135.
Zdroj: Český statistický úřad

Vážení a milí občané, rádi bychom Vám poděkovali za účast v dalším ročníku
Tříkrálové sbírky, která opět probíhala ve stínu pandemie. Velice si vážíme
všech stědrých dárců, kteří přispěli do pokladniček nebo poslali peníze
na tříkrálový účet. S vděčností za každý dar Vám můžeme sdělit, že se
na Opavsku vybralo 2.067.800,- Kč.
Peníze z letošní sbírky budou opět sloužit seniorům a vážně nemocným
pacientům, kterým naše terénní služby pomáhají v domácím prostředí,
pomohou nám s výstavbou bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním
a budou pomáhat všude tam, kam dosáhne pomoc Charity ČR.
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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ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
MŠ SÁDEK
Naplánovaná drakiáda se nám v září
vydařila.
Děkujeme
rodičům
za hojnou účast. Bohužel ani letošní
covidová situace není lepší a opět
jsme museli zrušit naplánované
veřejné akce (podzimní tvoření,
vánoční vystoupení pro rodiče)
a pravděpodobně
budeme
rušit
i Maškarní karneval v místním KD.
Děti jsme ale neochudili o připravené
aktivity, jen proběhly jinou formou.
Rodiče omezení pochopili a zapojili se do připravovaných činností. Rodiče
s dětmi nasbírali listy a přírodniny, se kterými děti v MŠ tvořily. V zimním
období jsme nemysleli jen na sebe, ale také na zvířátka. V lese jsme připravili
zvířátkům hostinu a ptáčkům jsme ozdobili strom plný dobrot.
Rodiče se zapojili do tvoření s dětmi doma a vyrobili krásné čertíky, kterými
nám poté ozdobili školku. Rovněž připravili dětem krásné převleky na naše
tradiční čertování v mateřské škole. Děti si užily spoustu zábavy, soutěží
a legrace. 6.12. se děti radovaly z Mikulášské nadílky. Postupně jsme se
připravovali na Advent, vyrobili adventní kalendář, zdobili školku, upekli jsme
si perníčky a cukroví a těšili se na Vánoční nadílku. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat nejen rodičům za aktivní a vstřícný přístup, ale také
sponzorům, díky kterým máme Vánoce bohatší. Vám všem přejeme hodně
štěstí, zdraví do nového roku a doufejme, že se brzy vrátíme ke standartním
neomezeným aktivitám.
Kolektiv MŠ Sádek
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Základní škola Velké Heraltice
V měsíci listopadu škola žila přípravami na adventní období. Děti malovaly
obrázky a vyráběly vánoční a zimní dekorace. S příchodem adventu škola
začala dýchat a vonět Vánocemi, cukrovím a jehličím.
Děti z nižšího stupně tvořily na vánoční strom svá velká Ježíškovská přání,
kterými jsme společně vánoční strom ozdobili.
Každé pondělí se děti 1., 2. a 3. třídy
setkávaly na chodbě a připomínaly si
vánoční zvyky a tradice, a zapalovaly
svíce na adventním věnci.
Poslední den před vánočními
prázdninami jsme se sešli u stromu
splněných přání, zhodnotili, na co se
o svátcích nejvíce těšíme, popřáli si
všechno dobré a zazpívali si vánoční
písně a koledy. Společnou sváteční
chvíli jsme završili písní S vánočním
časem zpěvačky Radůzy, kterou jsme
nacvičili ve třídách. Po té jsme si
ve třídách poseděli při svíčkách,
koledách,
ochutnávce
cukroví,
pouštění lodiček a hodné děti se těšily
z drobných
překvapení
pod stromečkem.
Také ve školní družině děti
nezahálely a v adventním čase
se svými vychovatelkami zorganizovaly vánoční dílničky a těšily se z nových
hraček a her pod stromečkem na vánoční besídce.
V rámci hodin TV si žáci zasoutěžili ve skoku vysokém. Výsledky vyhodnotili
v rámci třídy.
Jelikož čas neúprosně letí a první pololetí se chýlí ke konci, za odměnu
navštívili naši žáci opavský Cinestar a zhlédli různé filmové produkce.
Páťáci si prohlédli v opavském Obecním domě výstavu Malý princ od Elišky
Podzimkové. Starší děvčata a chlapci se zúčastnili školního kola dějepisné
olympiády a Pythagoriády.
Třeťáci si připravili překvapení pro své mladší kamarády z 1. a 2. třídy.
Zdramatizovali dvě pohádky, na které je pozvali v den slavnostního předávání
pololetního vysvědčení a připravili pro diváky pohádkové úkoly.
Zaměstnanci školy přejí všem pevné zdraví a optimistickou mysl v roce 2022.
Mgr. Martin Zemek, ředitel ZŠ Velké Heraltice
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Z dění v MŠ Velké Heraltice

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Přehled přípravných zápasů mužů TJ Sokol Velké Heraltice - zima 2022
Den
sobota
sobota
sobota
čtvrtek
sobota
sobota
sobota

Datum
05.02.2022
12.02.2022
19.02.2022
03.03.2022
05.03.2022
12.03.2022
19.03.2022

Čas
16:00
12:00
12:00
17:00
15:00
12:00
12:00

Soupeř
TJ Břidličná
TJ Hradec nad Moravicí
TJ Slavia Malé Hoštice
TJ Oldřichovice
TJ Bystřice
TJ Sokol Zlatníky
FK Sokol Mokré Lazce

Hřiště
Krnov
Chlebičov
Chlebičov
Český Těšín
Třinec
Chlebičov
Chlebičov

Pozn: možné změny vyhrazeny dle aktuální situace (Covid-19, počasí, dohoda klubů atd.)
AUTORŮM ČLÁNKŮ NENÍ PROVÁDĚNA KOREKTURA!
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