OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
X. ročník
č. 1/2017 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2017. Do tohoto roku přeji všem občanům
obce Velké Heraltice, Malé Heraltice, Sádek, Košetice a Tábor jen to
nejlepší, hlavně pevné zdraví a spokojenost. Abychom celý rok mohli prožít
v okruhu lidí nám blízkých a splnila se nám všechna přání. Já osobně si
přeji, abychom úspěšně navázali na stavební akce z roku 2016. Aby se nám
podařilo vybudovat to, co máme pro letošní rok naplánováno. Doufám, že
získáme i některé z požadovaných dotací na vylepšení našich obcí.
O tom vás, milí občané, budeme informovat v dalších číslech obecního
zpravodaje.
Jana Zechová, starostka obce
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Čertování

Vánoční vystoupení ZŠ a MŠ Velké Heraltice
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Otázky pro starostku
Na podzim 2016 to bylo už deset let, kdy vykonáváte funkci starostky naší
obce. Jak hodnotíte své působení v této funkci?
Většina občanů si stále myslí, že o všem rozhoduje na obecním úřadě starosta
(stka) obce a nikdo jiný. Jednou za čtyři roky si ale uvědomí, že když jdou ke
komunálním volbám, volí devět zastupitelů, kteří mají za úkol zvedat ruce,
pokud se „něco“ projednává.
Ale skutečnost je úplně jiná. Na úřadě rozhodují zastupitelé, starosta je jedním
z nich. Starosta vykonává to, o čem rozhodne zastupitelstvo, tzn. podepisuje
smlouvy, vyřizuje na jiných úřadech potřebné dokumenty, jedná s projektanty,
podnikateli, živnostníky a přijímá žádosti od občanů, které pak předkládá
k projednání zastupitelům.
O čem je politika na malých obcích?
Asi to hlavně není žádná politika. Ač jsme komunální politici, přesto klasickou
politiku na úrovni malých obcí neděláme. Nemusíme tak věnovat čas
politickým debatám a rozhodnutím, i když ani my nemáme leckdy lehké
prosadit a obhájit pod každodenní přímou kontrolou sousedů své kroky ve
vedení obcí.
Stejně tak nelze úplně srovnat objem práce na malé obci a například ve městě
Opavě. Tam mají k ruce více odborníků na jednotlivé agendy a jistě starostu
města netrápí rozbujelá administrativa, méně se potká se svými občany a může
se soustředit na rozvoj města.
Vy vykonáváte funkci uvolněné starostky a máte na starost pět obcí, jak se
práce dá zvládnout?
Já si nepokládám otázku „dá se to zvládnout?“, ale konstatuji, „musí se to
zvládnout“. Stojí to i spoustu volného času a leckdy se věci posouvají mnohem
pomaleji, než bychom chtěli. Ale základem úspěchu je konstruktivní práce a
schopná paní účetní, která má obvykle vše podstatné pod palcem.
Jak vnímáte, jako bývalá sportovkyně, potřeby obcí v oblasti sportu a jejich
podporu ze strany obce?
Před deseti lety nebylo v našich obcích žádné hřiště, kromě fotbalového ve
Velkých Heralticích. Jsem ráda, že se nám podařilo postupně vybudovat
víceúčelové hřiště s fitness prvky ve Velkých Heralticích, víceúčelové hřiště v
Malých Heralticích a sportovní dráhu pro požární sport v Sádku. V letošním
roce se nám podařilo vyřídit stavební povolení na výstavbu hřiště v Košeticích
a připravujeme studii a projekt na sportovní areál v Sádku. Dále jsme postavili
dětské hřiště ve Velkých Heralticích, Malých Heralticích a v Táboře.
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Pět let spolupracujeme se spolkem TJ Sokol a každý týden udržujeme a sekáme
trávník na fotbalovém hřišti a chceme i nadále tento spolek s největší členskou
základnou jako obec podporovat. Také TJ Sokol má velký podíl na kvalitním
technickém zázemí, vybudovali přístřešek pro fanoušky, opravili zázemí a
kabiny pro hráče, pravidelně zajišťují občerstvení, postavili nové hráčské
střídačky, nový plot, zajistili nový zdroj vody. A za poslední roky přibylo i více
fanoušků, kteří chodí pravidelně podporovat naše fotbalisty, je to taková
odměna pro ty, kteří tomuto sportu odevzdali své srdce.
Vy sama se chodíte dívat na fotbal?
Ano, pokud mně to čas dovolí, ráda přijdu kluky podpořit. Jako malá jsem
vyrůstala mezi fotbalisty a hokejisty, protože můj otec, nejenže hrál oba tyto
sporty, ale i trénoval. A já s bráchou jsme chodili na tréninky s tátou. Sport byl
v naší rodině na prvním místě.
Je o takovou spolkovou činnost v obci ze strany obyvatel zájem?
Zájmová a sportovní činnost je v obcích především o tom, zda se najdou lidé,
kteří jsou ochotni ji dělat. V dnešní době jsou například trenéry malých žáčků
rodiče, kteří sportu věnují svůj volný čas a nesedí doma. Dělají to pro děti bez
nároků na peníze, přestože ve městě se každá zájmová činnost platí.
Myslím, že takové lidi u nás v obci máme a můžeme jim za vedení dětí
poděkovat.
Samozřejmě se musím zmínit i o jiných sportech, jako je například požární
sport, který je oblíbený v místní části Sádku. V tomto sportu naši hasiči
podávají vynikající výkony, opravdu jsou dobří. Obec hasičům poskytla
pozemek a sami hasiči si vybudovali tréninkovou dráhu poblíž areálu v Sádku,
opravili zde i chodníky a parkovací
plochu pro veřejnost. Spolupráci
s těmito obětavými lidmi hodnotím
jako vynikající, kdykoliv se na ně
obrátím, nikdy neodmítnou a obci
pomůžou. V loňském roce se podíleli i
na opravě fasády místní hasičské
zbrojnice a v letošním roce chtějí
dokončit zázemí v půdním prostoru této
budovy. Jsou vidět v obci i při každé
společenské události a opravdu jim také
patří můj dík.
Foto: Slavnostní vyhlášení soutěže Moravskoslezský pohár 2016 – SDH Sádek 8. místo
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Tříkrálová sbírka 2017
Již po sedmnácté se v lednu konala tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou Opava. Ve Velkých Heralticích obcházely čtyři skupinky tří králů
v doprovodu Marie Pražákové, Adély Nowické, Michaely Volné a Hany
Zechové. V Malých Heralticích tři krále doprovázela Naděžda Šnajdrová a
v Táboře Barbora Rezbáriková. Ve Velkých Heralticích se celkem vybralo
19.678,- Kč, v Malých Heralticích 3.723,- Kč, v Sádku 6.156,- Kč, v Táboře
2.045,- Kč a v Košeticích se sbírka nekonala.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 Charita plánuje využít na nákup
zdravotnického materiálu pro klienty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové
péče, pro pečovatelskou službu by rádi pořídili tolik potřebné auto, dále
vysokozdvižný vozík pro chráněné technické dílny zaměstnávající osoby
znevýhodněné na trhu práce a v neposlední řadě by rádi provedli stavební
úpravy pro sociálně terapeutickou dílnu Radost, určenou mentálně postiženým.
Za obec děkujeme občanům a jejich peněžité dary pro tuto sbírku, ale i za to,
že mnozí otevřeli a mile koledníky přivítali. Je to pro ně hřejivá odměna.
Jana Zechová, starostka

Daň z nemovitých věcí
V souvislosti se změnami v katastru nemovitostí po provedených komplexních
pozemkových úpravách a revizi katastrálního operátu upozorňuje Finanční
úřad ty poplatníky, kterých se změny týkaly, že jsou povinni do 31. 1. 2017
podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného
finančního úřadu. Tiskopisy si občané mohou vyzvednout na Obecním úřadě
ve Velkých Heralticích. V případě dotazů volejte p. Sosnu (FÚ) 553 681 369.
info Obecní úřad

Důležité upozornění - Poplatky za odpad, za psa, vodné a stočné!!!
POPLATEK ZA ODPADY
Výše poplatku za odpady pro rok 2017 se nemění:
je 444,- Kč na poplatníka a rok, se splatností do 30. 6. 2017, dítě narozené v průběhu
roku je od poplatku osvobozeno

POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2017 se nemění a je stanoven:
100,- Kč za prvního a 150,- Kč za každého dalšího psa, starobní důchodci 60,- Kč za
prvního a 150,- Kč za každého dalšího psa, se splatností do 30. 6. 2017

VODNÉ A STOČNÉ
Cena pro rok 2016 u vodného je ve výši 30,- Kč/m3 a cena stočného ve výši 20,Kč/m3, se splatností do 30. 6. 2017
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Z důvodu programové změny již nebude docházet k předtištění složenek pro
občany, ale bude možné si na Obecním úřadě ve Velkých Heralticích
vyzvednout předtištěný formulář s platebními údaji. Poplatky je možné pak
zaplatit na OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu, pokladní hodiny jsou v tyto
dny 9.00 - 10.00 a 15.00 - 16.00, dále převodním příkazem na účet OÚ
6220821/0100 KB nebo dle předtištěného formuláře na poště (po vyplnění
složenky). Formuláře s poplatky k vyzvednutí na OÚ od 15. 2. 2017. Pro
snadnější identifikaci plateb, žádáme o uvedení variabilního symbolu dle
formuláře, případně o upřesnění ve zprávě pro příjemce.
info Obecní úřad

Oznamovací povinnost
Žádáme Vás občany, abyste nezapomínali plnit oznamovací povinnost
k místním poplatkům (odpady, psi) – narození poplatníka, změna trvalého
pobytu poplatníka, úmrtí poplatníka. Při nesplnění této oznamovací povinnosti
je obecní úřad, jakožto správce poplatků povinen zahájit daňové řízení.
Výsledkem řízení je pak pokuta uložená poplatníkovi, případně jeho
zákonnému zástupci.
info Obecní úřad

Počet občanů k 31. 12. 2016
K 31. 12. 2016 měly Velké Heraltice celkem 1606 obyvatel, z toho ve Velkých
Heralticích 998 obyvatel, v Sádku 279 obyvatel, v Malých Heralticích 175
obyvatel, v Košeticích 79 obyvatel a v Táboře 75 obyvatel. Nejstarší občanka
obce letos oslaví 96 let a nejstarší občan má 98 let.
info Obecní úřad

Vítání občánků květen 2017
V souvislosti se zavedením základních registrů (zákon č. 111/2009 Sb.) a
změnou postupů v hlášení změn pro evidenci obyvatel na katastrech obcí
přistupuje Obecní úřad Velké Heraltice ke změně v organizaci slavnostního
obřadu Vítání občánků. Žádáme rodiče novorozenců, aby v případě, že mají
zájem o účast na slavnostním obřadu Vítání občánků, se nejpozději do 30. 4.
2017 přihlásili na Obecním úřadě ve Velkých Heralticích. Děkujeme za
pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.
info Obecní úřad

Obec děkuje občanům
Děkujeme občanům, kteří pomáhají udržovat a čistit chodníky před svými
domovy v zimním období, tak aby v rámci možností byly schůdné, nejen pro
sebe, ale i pro ostatní občany.
Obec hledá brigádníky-pracovníky, popř. aktivní důchodce, kteří si chtějí
přivydělat, na odklízení sněhu z obecních chodníků v zimním období, a to
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v místních částech Malé Heraltice, Sádek, Košetice a Tábor. Zájemci se mohou
hlásit na Obecním úřadě osobně nebo na tel. 553 663 115.
info Obecní úřad

Údržba vodovodního potrubí bude častější
Základním úkonem pravidelné údržby vodovodní sítě je odkalování
vodovodního řadu a je nezbytné jak pro zajištění potřebné kvality pitné vody,
tak pro ochranu vodovodního potrubí před korozí a jeho zanesením korozními
produkty a inkrusty.
Ačkoliv je pitná voda dodávaná veřejným vodovodem kvalitní a splňuje přísné
požadavky platných právních předpisů, dochází při jejím styku s různými
materiály potrubí a změnách tlaku během distribuce vody k řadě fyzikálně
chemických a mikrobiologických procesů. Výsledkem je tvorba sraženin
železa, srážení vodního kamene či dalších nerozpuštěných sloučenin. Může
také docházet k zachytávání a rozvoji mikroorganismů na stěnách potrubí.
Tyto procesy mohou způsobit změny v chemických i biologických vlastnostech
vody, např. problémy s barvou vody, zákalem, přítomností mechanických
nečistot, s chutí a pachem vody a mohou také komplikovat dodávku vody.
Zvláště v dnešní době, kdy se spotřeba pitné vody snižuje, dochází
k prodlužování doby zdržení v distribuční síti, snížení rychlosti proudění vody
v potrubí a k poklesu koncentrace volného chloru.
Odkalování je proplach potrubí proudem vody, který strhává ze stěn potrubí
všechny úsady, sedimenty a biofilm a tím udržuje povrch vodovodního potrubí
hladký a čistý. Při odkalování se voda vypouští z vodovodních řadů ven buď
do terénu, nebo do kanalizace. Odkalování se provádí min. 2x ročně, zpravidla
však 1x měsíčně, podle aktuální kvality vody. Velký průtok vody při
odkalování může vést k přechodnému ovlivnění tlaku a průtoku vody a ke
krátkodobému zhoršení její kvality vlivem uvolněných nečistot.
Kromě plošného odkalování sítě, je prováděno také lokální odkalení v případě
náhlého zhoršení kvality vody nebo vždy po opravě poruchy vodovodu. Potíže
při dodávce vody může způsobovat i nahromaděný vzduch v potrubí. Ten může
rovněž omezovat průtok a snižovat tlak vody, který je spotřebiteli negativně
vnímán v obavě, že jde o důsledek vysoké koncentrace chlóru. Proto je třeba
pravidelně z potrubí vypouštět také vzduch, a to odvzdušněním vždy
s odkalením tak, aby po ukončení prací byla kvalita dodávané vody co nejlepší.
Odkalování vody
Touto cestou bychom Vás rádi upozornili na odkalování pitné vody, které bude
pravidelně probíhat dle plánovaného rozpisu v našich obcích.
V jarních měsících dojde ve Velkých Heralticích také k rekonstrukci úpravny
vody pod Zámkem, tzn., že dojde k demolici staré nevyhovující úpravny a
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výstavbě nové. Současně budou napojeny stávající vrty a studny, a dále dva
nové 100 m vrty přes novou úpravnu, kde bude také nainstalovaná nová
technologie, nové podzemní nádrže na vodu, čerpadla a zařízení, včetně
signalizace.
Pro občany a domácnosti se však nebude nic měnit, dodávka vody bude
nepřerušena.
O rekonstrukci budeme informovat v dalších číslech obecního zpravodaje, na
www.velkeheraltice.cz, popř. rozhlasem.
Plánované odkalování vodovodního potrubí
Velké Heraltice, únor - prosinec 2017
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info Obecní úřad
INFORMACE O ČIPOVÁNÍ POPELNIC

V průběhu měsíce ledna prováděli pracovníci svozové firmy Technické služby
čipování odpadových nádob. K tomuto kroku bylo na základě rozhodnutí
Zastupitelstva obce přikročeno již v letošním roce i přesto, že prozatím zůstal
stejný systém poplatku za odpad, který je v naší obci v současné době stanoven
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016 (OZV) jako paušální částka ve výši
444,- Kč za osobu a rok. Pro rok 2017 tak budou mít informace získané z čipů
pouze informativní charakter a budou sloužit k evidenci množství odpadů
v obci. V první fázi bylo čipování provedeno u domácností, dále bude
následovat u podnikatelů.
Na základě systému svozové firmy byl určen počet nádob: pro domácnost do 3
členů jedna popelnice o objemu 120 l, pro domácnost nad 4 osoby dvě
popelnice o objemu 120 l.
Elektronický čip nese informaci se jménem, adresou a počtem osob
v domácnosti, proto je nezbytně nutné, aby byla každá popelnice správně
označena. Proto docházelo při prvním čipování k nesrovnalostem, v případě,
kdy nebylo možné identifikovat nádobu, ke kterému číslu popisnému patří
nebo nebyly popelnice k čipování přistaveny (protože je majitelé uklidili ihned
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po výsypu, dříve než je pracovníci stihli očipovat). Tyto případy však byly
řešeny individuálně na základě žádostí občanů a popelnice byly označeny
v dalším termínu. Upozorňujeme, že počínaje únorem budou ke svozu
přijímány pouze očipované nádoby.
Obecní úřad tímto děkuje občanům za trpělivost a pochopení!
Jak jsme již zmiňovali, pro rok 2017 ještě zůstává systém platby za odpad
nezměněn, avšak občané se mylně domnívali, že mohou mít tolik popelnic,
kolik „poplatků“ platí. To ale není pravda a jen z důvodu, že nebyla vedena
žádná evidence nádob, tomu tak ve spoustě případů také bylo! Nově byl vládou
ČR schválen Zákon o odpadech, ve kterém se uvádí, že od 1. 1. 2018 bude
poplatek za ukládání odpadu na skládku 3násobně zvýšen, tzn., že se to může
projevit v následujících letech i na poplatcích pro občany.
Proto obec od následujícího roku uvažuje o zavedení systému platby za výsyp
popelnice. Což znamená, že občan zaplatí paušální částku vždy jen za
popelnici, kterou ke svozu přistaví. Tento systém je spravedlivější pro ty, kteří
poctivě odpad třídí a separují všechny komodity, které lze recyklovat – sklo,
plast, papír, nápojové kartony, biologický kompostér, velkoobjemové a
nebezpečné odpady. Pokud se každý z nás zamyslí nad otázkou toho, co do své
popelnice vhodí a co z tohoto odpadu tam skutečně patří, měl by dojít k závěru,
že objem odpadu se skutečně dá snížit.
A to by mělo být naším společným cílem, nejen z důvodů finančních, ale
hlavně z důvodu snížení ekologické zátěže a zahlcování naší země odpadem!
info Obecní úřad

Třídění odpadu
PAPÍR (modrý kontejner) + pytlový svoz
Co do nádob patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, letáky, karton, katalogy,
telefonní seznamy, neznečištěné papírové sáčky, papírové ubrousky, tatra pak –
nápojový karton, papírová lepenka, čistý obalový papír, kancelářský papír
Co do nádob nepatří: uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný
potravinami, obvazy, pleny, pergament, textil
Upozorňujeme, že papír lze také odevzdávat v pytlích při pytlovém svozu
plastů. Firma Technické služby má v Opavě svou vlastní třídící linku, kde
se pytle s odpadem separují. Proto není nutné, aby občané zahlcovali
papírem pouze kontejnerové nádoby, ale pokud mají prostor, mohou
papír skládat do samostatného žlutého pytle a při měsíčním svozu
odevzdat současně s plasty.
PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ PROBÍHÁ KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU
V MĚSÍCI!
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PLASTY (žlutý kontejner) + pytlový svoz
Co do nádob patří: plastové obaly, polystyren, sáčky, folie, nákupní tašky,
vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin, PET láhve od nápojů, plastové
obaly od zboží, plechovky od nápojů
Co do nádob nepatří: textil, linolea, výrobky z PVC, novodur, molitan, guma,
kabely, znečištěné plastové obaly
SKLO (zelený kontejner)
Co do nádob patří: láhve od nápojů, sklo bez drátěné vložky, barevné sklo,
skleněné střepy a nádoby
Co do nádob nepatří: keramika, porcelán, kamenina, zrcadla, žárovky, zářivky,
sklo s drátěnou vložkou, autoskla, televizní obrazovky
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Co do popelnic patří: zbytkový komunální odpad jako je smetí, popel, pevné
kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty po vytřídění využitelných
nebezpečných a objemových složek
Co do popelnic nepatří: nebezpečný odpad, papír, plasty, sklo, kovy,
biologický rozložitelný odpad
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky z PVC, křesla, gauče,
autosklo, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, znečištěné plastové obaly
Upozornění: Občané mohou také využít možnosti odevzdání odpadu ve
sběrných místech společnosti Technické služby Opava s. r. o. Bližší informace
najdete na www.tsosro.cz , odpad je zde přijímán bezplatně a v množství
přiměřeného pro průměrnou domácnost, po prokázání se průkazem totožnosti,
s uvedením trvalého bydliště, v naší obci.
KOMPOSTÁRNA
Co do kompostárny patří: posekaná tráva, listí, ovocné a zeleninové odpady,
třísky, piliny, hobliny, drnové řezy
Co do kompostárny nepatří: chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené
chorobami, slupky z tropického ovoce, pecky, popel z uhlí, cigaretové
nedopalky, časopisy, oddenkový plevel, kameny, kovy, odpady z kuchyně.
Upozorňujeme občany, že „Komunitní kompostárna“ ve Velkých Heralticích
bude opět v provozu od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017. Pracovníci obecního úřadu
budou větve štěpkovat a přidávat do kompostu, který si pak budou moci
občané odvážet domů.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 12:00
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V letošním roce začne oprava největší dominanty Velkých Heraltic
Biskupství Ostravsko-opavské chce na jaře letošního roku zahájit opravu věže
a fasády farního kostela Neposkvrněného početí P. Marie. Financování bude
vzhledem k velikosti objektu dosti obtížné a oprava bude probíhat v několika
etapách.
V loňském roce obec, co by vlastník hřbitova, provedla obecními pracovníky
opravu dešťové kanalizace a připravila chráničku na osvětlení hřbitova.
Budeme vás informovat v dalších číslech obecního zpravodaje o tom, jak
budou práce na opravě věže a fasády pokračovat.
info Obecní úřad

Dotace pro naše obce
Obec v letošním roce bude žádat o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(MSK) na hospodaření v lesích, kterých je vlastníkem a obhospodařuje 92 ha.
Dále podá dotaci na částečnou realizaci stavebních úprav objektu Obecního
úřadu ve Velkých Heralticích, a to na rekonstrukci přízemí (z programu MSK),
které je v havarijním stavu. V těchto místnostech by měla v 1. etapě vzniknout
nová knihovna s informačním centrem, jednací prostory pro invalidy a starší
občany s omezenou pohyblivostí a současně sociální zázemí s WC. Současně
se připravuje žádost o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na
realizaci sportovního víceúčelového hřiště v Košeticích.

Hřiště v Košeticích očima školáků

Obec by chtěla také vytvořit odpočinkové místo v Malých Heralticích v parku
za Kulturním domem, tzn. vybavit lavičkami, koši a stojany na kola a ve
Velkých Heralticích pod Poštou a Zdravotním střediskem, včetně výsadby
zeleně v Košeticích u kapličky. Tuto dotaci bude žádat z programu
Ministerstvo zemědělství (MZe).
Informace o získaných dotacích a spoluúčasti financování obce budeme
zveřejňovat v dalších číslech obecního zpravodaje.
info Obecní úřad
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Naše obec chce mít moderní knihovny
V souvislosti s rozvojem informačních technologií se funkce knihoven podstatně
mění. Dlouhodobě se města a obce mění na živá informační, kulturní, vzdělávací či
komunitní centra obcí. U nás jsme postupně zrekonstruovali prostory pro knihovny
v obci Malé Heraltice, Košetice, Sádku a nyní je na řadě knihovna ve Velkých
Heralticích. Velkoheraltická knihovna se v současné době nachází v nevyhovujících
prostorách hasičské zbrojnice. V letošním roce chce obec zahájit přestavbu prostorů
pro potřeby knihovny přímo v budově Obecního úřadu v přízemí. Při rekonstrukci
by mělo vzniknout i nové informační centrum pro veřejnost, kde bude instalován
bezplatný přístup k internetu pro veřejnost, kopírovací centrum a sociální zázemí
s WC včetně bezbariérového přístupu pro starší občany s omezenou pohyblivostí.
Vzniknou tak příjemné a atraktivní prostory, které lákají k návštěvě a delšímu
posezení, dále vzniknou i chybějící prostory pro práci s dětmi, prostor pro setkávání
a komunitní aktivity s občany.
info Obecní úřad

Provozní doba knihoven
Knihovna
Velké Heraltice
Malé Heraltice
Sádek
Košetice

Den
středa
úterý
středa (sudý týden)
čtvrtek

Provozní doba
16:00 – 17:00
17:00 – 19:00
17:15 – 18:00
17:00 – 18:00

Ordinační hodiny lékařů ve Velkých Heralticích
Praktický lékař pro dospělé - MUDr. Skalička - 553 666 367, 722 900 810
Pondělí
Středa
Čtvrtek

7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

13:00 – 18:00
-

Ordinace stomatologické lékařky – MUDr. Krausová - 705 204 380
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
-

Gynekologická ambulance – MUDr. Szwarc - 604 964 785
Úterý
Čtvrtek

7:00 – 11:30
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13:00 – 18:00

Revize kotlů
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního
vytápění domu museli do 31. prosince 2016 projít kontrolou technického stavu a
provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad města nebo obce s rozšířenou
působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká
domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi
kotle zopakovat.
Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od
10 do 300 kW a teplovodním okruhem v rodinných domech určených k trvalému
bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na
radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše.
Jak probíhá kontrola – Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel,
jeho celistvost a těsnost, řídící jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale i to co a
jak se v kotli spaluje. Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je
individuální a není zákonem stanovená. Na základě revize vám technik vystaví
doklad o kontrole.
Od roku 2018 můžou být na trh uváděny jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Od září
2022 nebude možné provozovat kotle nejnižších emisních tříd, tzn. první a druhé.
V roce 2014 se MŽP podařilo vyjednat u Evropské komise 9 miliard korun na
financování výměry kotlů přím o v domácnostech. V roce 2016 putovaly k občanům
první 3 miliardy. Další výzva na výměny kotlů, bude vyhlášena v průběhu roku
2017. žádosti administrují krajské úřady. Více informací o kotlíkových dotacích:
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/.
Ministerstvo životního prostředí

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
Co se dělo v naší školičce ve Velkých Heralticích od listopadu do ledna
10.11. se naše děti společně s kamarády ze Sádku zúčastnily nevšední a krásné
filmové projekce Podmořský svět. Děti se pod kopulí sférického kina ponořily pod
hladinu oceánu a prožívaly pohádkový příběh mořských obyvatel korálového útesu.
Tento zážitek byl velice působivý a neobvyklý, vizualizace projektu je založena na
nejnovější digitální technologii.
Nejkrásnější sváteční období v roce jsme začali adventním výtvarným tvořením.
Společně s žáky 9. třídy ZŠ si děti vytvořily krásné andílky, čertíky a mikuláše
z dřevěných polínek. Stalo se již tradicí, že navštěvujeme vánoční výstavu v DD
Velké Heraltice, kde si i letos naše děti vyrobily drobné dárečky pro radost. Děti si
také prohlédly vánoční trhy v Opavě, zakoupily si sladké perníčky a povozily se na
historickém kolotoči. Adventní atmosféru v MŠ jsme prožívali také společně s
rodiči, kde si děti připravily krátká vystoupení pro rodiče a všichni si společně
vyrobili vánoční drobnosti z keramické hlíny. Tyto výrobky ozdobily náš vánoční
stromeček ve školičce a některé zase pokojíčky našich dětí. Každoročně nás také
navštěvují andílci, mikuláši a čerti na naší mikulášské nadílce. Letos jich přišlo
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opravdu hodně. Čerti nejvíce hartusili dole v šatně, děti byly opravdu statečné,
neukápla ani slzička. Naopak tyto nadpřirozené bytosti si s dětmi s chutí zatančily a
nakonec rozdaly zaslouženou nadílku každému z dětí.

V předvánočním čase naši školičku také navštívilo divadélko Beruška s pohádkou
„Zimní radovánky“, která potěšila jak naše děti, tak děti z 1. třídy, které přišly na
návštěvu i se svou paní učitelkou.
Rovněž jsme nezapomněli potěšit seniory naší obce i své rodiče. Děti si pro ně
připravily jednoduché vánoční ozdůbky z papíru a jejich veselé Šmoulí vystoupení
v KD naše babičky i dědečkové ocenili zaslouženým potleskem. Děti se tak
přirozeným způsobem učí nejen brát, ale také rozdávat. A to hlavně v mezích našich
možností radost a potěšení.
V průběhu těchto dnů chodily naše děti koledovat do firem, institucí i domácností
naší obce. Svým krátkým vystoupením umožnily našim občanům na chvíli se
zastavit a připomenout si kouzlo nadcházejících vánoc. Samozřejmostí byly
návštěvy domácností našich bývalých pracovnic, a to i s drobným dárečkem na
památku.
A potom již nastala dětmi netrpělivě očekávaná vánoční nadílka ve školičce.
Děti zazpívaly koledy, přednesly básničky, zatančily tanečky a také došlo na tradiční
pouštění skořápkových lodiček, rozkrojení jablíčka, objetí s kamarádem pod jmelím.
Nakonec nastalo to pravé veselí a radost při rozbalování dárečků a hře s novými
hračkami.
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Ve druhém lednovém týdnu letošního roku se na naší školní zahradě sešli rodiče a
děti, aby si společně zasáňkovali a užili si letošní sněhovou nadílku jaksepatří. Na
začátku akce si děti s rodiči vyrobili krásné ozdobičky na náš zahradní stromeček.
Ozdobičky vyrobily z kulatých krabiček, zalily přírodniny vodou a nechaly do
druhého dne zmrazit. Děti s paní učitelkou upekly dobrou buchtu, paní kuchařka
uvařila dobrý čaj pro všechny, a tak si všichni užili veselé, i když mrazivé
odpoledne.
Na druhý den děti krásné ledové ozdobičky pověsily na zahradní stromeček před
jídelnou.
A hned v dalším týdnu přijely děti ze Sádku s paní učitelkou, aby společně s námi
shlédly pohádku „Zdravověda s Ráďou“. Děti se nejen skvěle pobavily, ale také si
odnesly mnoho cenných rad o tom, jak je důležité chránit si své zdraví.
Milena Špalková, vedoucí učitelka MŠ Velké Heraltice

Mateřská škola Sádek
I když čas vánoční, čas shonu, úklidu a pečení je už dávno za námi, ráda bych se
ohlédla a zavzpomínala, jak jsme si ten advent s dětmi pěkně užili. Děti velmi rády
tvoří a také to bylo v mateřské školce vidět, protože jsme si ji pěkně vyzdobili. Taky
jsme s dětmi navštívili adventní výstavu v Zámku ve Velkých Heralticích, byli jsme
na exkurzi ve Slezské tvorbě v Opavě, kde nás seznámili s výrobou a zdobením
vánočních ozdob, navštívili jsme akci SVČ v Opavě „Zvyky s Mikulášem“ a jiné
předvánoční akce. Děti prožily pěkné předvánoční období, pekli jsme cukroví a
perníčky, měli jsme „Mikulášskou nadílku“ a rovněž jsme si zařádili při „Čertování
v MŠ“. Děti se postupně seznamovaly s adventními zvyky, učily se básně, písně a
koledy a hlavně se těšily na „Vánoční odpoledne“, protože si pro rodiče, prarodiče a
hosty připravily „Vánoční příběh“, který si velmi oblíbily. Další den jsme prožili
radostné
dopoledne
u
vánočního
stromečku. Nic z toho by ovšem nebylo
možné bez obětavé práce všech
zaměstnanců naší mateřské školy, kterým
bych chtěla poděkovat za ochotu a vstřícný
přístup. Také děkuji všem sponzorům za
pěkné dárky a taky rodičům, protože
mnohdy jen úsměv a vlídné slovo stačí
k tomu, aby den byl zase krásnější.
Ale nechme bilancování za tím, co bylo a připomeňme si, jak jsme začali rok 2017.
6. ledna si děti vyrobily královské koruny a šli jsme popřát šťastný nový rok
bývalým zaměstnancům MŠ a našim stálým sponzorům. Při zpěvu koledy „My tři
králové“ jsme všechny ještě obdarovali dětským úsměvem a pohádkovým
zvonečkem, který plní každé přání.
16. ledna jsme navštívili kamarády ve Velkých Heralticích a společně shlédli
divadelní představení „Zdravověda s Raďou“. Děti si zahrály na pacienty, sestřičky
a zábavnou formou se seznámily s prací lékařů a jak předcházet úrazům a nemocem.
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A co nás čeká a na co se těšíme?
Na „Den otevřených dveří“, kdy děti navštíví v MŠ jejich rodiče, kteří si mohou
s dětmi pohrát a taky se na své děti informovat.
Na 25. února chystáme „Maškarní karneval“. Děti už teď básní o tom, co připravují
za masku a stále se ptají, kdy už ten karneval bude. Těšíme se na Vaši účast a
předem maminkám a babičkám děkuji za sladké pohoštění.
S příchodem jara nás v mateřské škole čeká taky spousta práce. V průběhu měsíce
března a dubna jarní tvoření s rodiči, velikonoční vystoupení pro rodiče a hosty,
nejstarší děti čeká zápis do základní školy a v květnu zase nejmladší děti zápis do
mateřské školy. Plánujeme výlety, ale nebudu předbíhat a přeji všem krásné jaro, ať
vám sluníčko brzy dodá ztracenou energii.
Marie Komárková, vedoucí učitelka MŠ Sádek

Ovoce do škol
5. ledna pro nás firma MK Fruit s.r.o. připravila velmi příjemné dopoledne.
V kuchyňce naší školy měli žáci 1. – 5. ročníku možnost ochutnat různé druhy
ovoce a zeleniny. Běžné, tradiční, ale i exotické.
Všechny děti si vytvořily své špízy z nakrájených kusů. Ochutnávaly ovocné a
zeleninové šťávy různých druhů. Asi nejvíce všem chutnal nápoj z banánů a mléka
ochucený medem.
Kromě hezkého zážitku si děti odnesly i šťavnaté jablíčko.
V únoru se zase budeme těšit na „Exotickou bedýnku“, ve které budou například:
pomelo, grep, pomeranče, mandarinky, limetky, citróny, kumquat a jako specialitu
na ukázku sušený ibišek.
Mgr. Naděžda Uhlířová, učitelka

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Mikulášská nadílka ve Velkých Heralticích
První prosincová sobota roku 2016 opět tradičně patřila dětem a Mikulášské nadílce.
Tentokrát s podtitulem „Čertování“ a jak již název napovídá, krátce po zahájení se to
v sále společenského domu čerty jenom rojilo.
Během odpoledne děti tvořily v dílničkách vánoční dekorace, veselé postavičky
mikulášů a čertíků. Samozřejmě nemohly chybět čertovské tanečky, zpívání koled a
také se malí i velcí čertíci naučili společně několik básniček, kterými se dětem
podařilo přivolat Mikuláše, samozřejmě i s pomocníkem andělem, nezbednými čerty
a s nadílkou balíčků.
Těší nás, že se mikulášské nadílky účastní stále hojný počet dětí, a doufáme, že
tomu tak bude i při dalších akcích, které připravuje kulturní komise obce.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Vánoční vystoupení ZŠ a MŠ Velké Heraltice
Ve čtvrtek 8. 12. 2016 uspořádala Základní a mateřská škola Velké Heraltice
„Vánoční vystoupení“. Sál společenského domu praskal ve švech, protože toto
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představení je jednou z mála příležitostí, kdy rodiče, prarodiče a ostatní příbuzní
mohou své ratolesti vidět.
Děti, počínaje malými předškoláčky až po deváťáky, připravily pod vedením učitelů
pestrý program pěveckých, hudebních i dramatických vystoupení.
Téměř dvouhodinový program jistě potěšil všechny přítomné a mnohým vehnal do
očí slzy dojetí!
Děkujeme tímto celému pedagogickému sboru za přípravu programu a dětem za
energii a radost, kterou do vystoupení vložily a doufejme, že se budeme moci těšit
na vystoupení i v dalším roce!
Za rodiče a Obecní úřad Olga Štěpánová

Advent ve Velkých Heralticích
Třetí adventní týden byl završen tradičním Velkoheraltickým karmášem, který
pořádá Římskokatolická farnost ve spolupráci s TJ Sokol Velké Heraltice a obcí. Po
sváteční mši v kostele a pohoštění před kostelem se návštěvníci přesunuli průvodem
se svítícími lampionky k obecnímu vánočnímu stromu na parkovišti. Ten byl
slavnostně rozsvícen za záře ohňostroje. Pro umocnění adventní nálady hrály
příjemné vánoční písně a koledy. Účastníci akce i přes chladné počasí ještě dlouhou
dobu postávali a klábosili se svařákem u stromečku. Je opravdu hezké, že i v dnešní
uspěchané době si lidé najdou chvíli, strávit čas spolu s ostatními a že se tato již
desetiletá tradice v naší obci stále těší velké oblibě!
Obecní úřad

Advent v Táboře
Spolek Tábor ve Slezsku a Osadní výbor Tábor připravili na začátku adventního
období Posezení s výstavkou adventních věnců. Bylo připraveno pohoštění, punč,
káva a koláče, k poslechu hrály vánoční písně a koledy, zapálili jsme si prskavky
k naladění předvánočního času.
Adventní věnce byly velmi krásné, v různých barvách, zapůjčily místní ženy, i když
jich bylo jen pár, přesto byly vybrány 3 nejkrásnější, majitelky byly odměněny
malým dárkem, vítězný věnec je od Yvony Kohutové.
Mrzí nás, že se této akce zúčastnilo málo občanů, a tak bych chtěla poděkovat těm,
co přišli.
Bronislava Scheidelová
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Naše přípravka vítězně na turnaji ve Štítině!
V předvánoční atmosféře v sobotu 17. 12. 2016 si dali dostaveníčko v tělocvičně ZŠ
gen. H. Píky ve Štítině fotbalisté starší přípravky, ročník narození 2006 a mladší.
V rámci série turnajů zde proběhl třetí ročník Vánočního halového fotbalového
turnaje „O pohár ředitele školy“. Zúčastnila se ho mužstva: TJ Sokol Velké
Heraltice, FK Sokol Mokré Lazce, MFK Kravaře a pořádající TJ Tatran Štítina.
Hrálo se dvoukolovým systémem každý s každým, s délkou hrací doby 1 x 15 min.,
s počtem hráčů na ploše 1+4 a hokejovým střídáním.
Složení našeho výběru: Šrek Adam, Štěpán Maxim, Štěpánová Veronika,
Mezihorák Jakub, Linart Václav, Kašpárek David, Musálek Tadeáš, Musálková
Klára, Šrek Dominik
Střelci branek: 5x Štěpánová Veronika, 3x Šrek Dominik, 1x Šrek Adam
Realizační tým: trenéři: Štěpán Marek, Šrek Václav; vedoucí: Šreková Jana
Výsledky našeho mužstva:
I.kolo + II.kolo: Štítina – Velké Heraltice

0:1 a 2:3
Velké Heraltice – Mokré Lazce
0:1 a 1:0
Velké Heraltice – Kravaře
2:1 a 2:1
Turnaj byl obsazen mužstvy, která měla svou kvalitu a svou výkonnosti si byla
vzácně vyrovnaná. Přinesl pěkné a zajímavé zápasy plné bojovnosti a nasazení. Do
druhého kola vstupovala 3 družstva s porážkou. Šanci na vítězství v turnaji měli
malí fotbalisté MFK Kravaře, Sokola Velkých Heraltic a Sokola Mokrých Lazců.
Tato mužstva získala v prvním kole šest bodů z devíti možných. Souboj o první
místo se odehrál až v posledním zápase turnaje. K němu nastoupila mužstva malých
fotbalistů Kravař a Velkých Heraltic. Mužstvu Kravař stačil k prvenství v turnaji
uhrát nerozhodný výsledek. Ve velice dramatickém zápase se vedení ujali malí
fotbalisté Velkých Heraltic. Mužstvo Kravař se snažilo ze všech sil tento pro ně
nepříznivý výsledek zvrátit. Na branku Velkých Heraltic se valil útok za útokem.
Dobývání branky však bylo bezúspěšné a výsledkem 1:0 si Velké Heraltice zajistily
prvenství v turnaji.
Konečné pořadí.: 1. místo TJ Sokol Velké Heraltice,
2. místo MFK Kravaře,
3. místo FK Sokol Mokré Lazce,
4. místo TJ Tatran Štítina.
Jménem vedení TJ Sokol gratulujeme naší přípravce k tomuto úspěchu a všem
hráčům i realizačnímu týmu děkujeme za úspěšnou reprezentaci našeho klubu.
Za TJ Sokol M. Šmajstrla

O Heraltický škrpál - Elektro tým zvládl odvetu loňského finále!
V sobotu 7. 1. 2017 uspořádal TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE za třeskutého
mrazu s teplotami pod – 15 stupňů celsia již 8. ročník populárního velkého zimního
turnaje v malé kopané „O Heraltický škrpál“.
I tentokrát se pořadatelé mohli opřít o sponzorské zajištění turnaje, o které se
zasloužil pan Miroslav Fojtík – revize vyhrazených elektrických zařízení, Rostislav
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Štěpán z THT Real a pan Jiří Glos ve spolupráci s uzenářstvím Gebauer z Otic.
Naše poděkování míří k vedení ZŠ Velké Heraltice, které bezplatně poskytlo vyhřáté
prostory šaten a sociálek, obci Velké Heraltice za zajištění odpadkových košů a
úklidu okolí hřiště, heraltickým hasičům za zapůjčení velkokapacitních stanů a
laviček, Martinu Fickovi za převoz laviček, dále také pánům Fojtíkovi a Šrekovi,
kteří se starali o grilování stejků a cigár a Janě Šrekové, která zajišťovala chod
stánku s pitným režimem a dalším občerstvením. Velký dík patří také heraltickým
fotbalistům a dalším dobrovolníkům, kteří 2x během týdne před turnajem odklidili
z hřiště vydatnou více než 25 cm sněhovou pokrývku.
Zdárný průběh sportovní části škrpálu obstaral v roli rozhodčího René Štěpán a pan
Jan Nezmar a časomíru a zdravotnický dohled byl zajištěn panem Martinem
Weissem a Markem Štěpánem.
Heraltického fotbalového sletu se nakonec zúčastnilo kvůli arktickým podmínkám
jen 6 týmů z řad místních fanoušků, současných a bývalých hráčů TJ Sokol Velké
Heraltice, ale pozvání také přijaly mužstva ze Sádku, Sv. Heřmanic, Hlavnice či
Vávrovic atd, dalších 5 ohlášených družstev nakonec nedorazilo.
Základní část turnaje byla sehrána systémem každý s každým s hrací dobou 2*5
minut. Největší favorité, loňští finalisté, Elektro tým Marcela Zemborského a
hlavnický Erik team, postoupili rovnou do semifinále. O dalších postupujících se
rozhodlo ve čtvrtfinále, kdy posílené Sádecké legendy přešly přes heraltické
dorostence a vávrovičtí Oťásci porazily Heřmanice. V semifinále byli nakonec
úspěšnější favorité. Erik team jasně přejel Oťásky a Elektro až na penalty přešlo přes
Sádek. V boji o 5. místo porazili naši dorostenci Heřmanice. Bronzovou příčku
tentokrát po zvládnutých penaltách ukořistily Sádecké legendy, Oťásci tentokrát na
podium nedosáhli.
Ve velkém finále na 2x7 min
v repríze loňského boje o titul se
nakonec
domácímu
Elektru
podařila odveta a po výhře 3:1 nad
Erik teamem dosáhl tým Marcela
Zemborského na pohár a bečku
piva potřetí za poslední 4 roky.
Direktoriát turnaje pak přidělil
Jakubu Košárkovi z Erik teamu
cenu pro nejlepšího hráče a
nejlepším gólmanem byl vyhlášen
Ladislav Melich ze Sádku.
TJ Sokol Velké Heraltice touto cestou ještě jednou děkuje všem organizátorům,
spolupracovníkům, sponzorům, hráčům a fanouškům za to, že i přes extrémní počasí
udrželi tradici této zimní sportovní akce. Proto již nyní se všichni těšíme na první
lednovou sobotu roku 2018, kdy se bude konat další ročník turnaje v malé kopané
„O Heraltický škrpál“.
Za TJ Sokol V. Heraltice M. Šmajstrla
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Další obrovský úspěch našich nejmladších fotbalistů!
Velký zážitek s velkým výsledkem mají za sebou hráči naší starší přípravky. Za
značného zájmu klubů ze širokého okolí se totiž v pondělí 16. 1. 2017 účastnili
prestižního turnaje pod záštitou OFS Opava v opavské víceúčelové sportovní hale.
V silné konkurenci 10 mančaftů nakonec uspěli jak v týmovém umístění, tak také
v individuálních oceněních. Ve vyrovnaných utkáních základní skupiny nakonec
porazili postupně Chlebičov, Rohov a Kylešovice, podlehli pouze těsně Kravařím.
V následném semifinále podali ale nejlepší výkon proti opavské Slavii, kterou jasně
smetli a postoupili do finále. Tam byl nad síly našich fotbalistů stabilně kvalitní tým
Malých Hoštic, který si připsal cenné prvenství na turnaji. Výkony našich hráčů
ovšem neušly pozornosti direktoriátu turnaje a tak do Heraltic putují ceny pro
nejlepšího hráče díky Verče Štěpánové a nejlepšího gólmana zásluhou Kuby
Mezihoráka. Oba ocenění hráči byli navíc vybráni do okresního výběru a budou tak
mít možnost reprezentovat náš okres v krajských turnajích.
Složení našeho výběru: Šrek Adam, Štěpán Maxim, Štěpánová Veronika,
Mezihorák Jakub, Musálek Tadeáš, Kašpárek David, Jantová Míša, Šrek Dominik,
Bernát Lukáš
Střelci branek: 7x Štěpánová Veronika, 1x Bernát Lukáš, 1x Šrek Adam, 1x
Kašpárek David
Realizační tým: trenéři: Šrek Václav, Weiss Martin; vedoucí: Šreková Jana
Výsledky našeho mužstva:
Základní skupina: VH – Chlebičov 2:1
VH - Rohov
3:2
VH – Kravaře 0:1
VH - Kylešovice 3:2
Semifinále: VH - Slavia Opava 3:0
Finále: VH - Malé Hoštice
1:3
Za hrdé vedení TJ Sokol M. Šmajstrla
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SENIOR TAXI
HANDY Asistent – individuální přeprava osob
Doprava ekologickými elektromobily Nissan
v rámci regionu MAS Opavsko za příznivé ceny
Telefonické objednávky min. 1 den předem
na tel.: 733 611 489

Přehled tarifů
Mimořádná nabídka pro seniory nad 65 let, osoby s handikepem a děti do 12 let
s doprovodem
Počet cestujících ve
voze
1
2
3
4

Jednotná cena na osobu v rámci
celého Mikroregionu
40 Kč
35 Kč
30 Kč
25 Kč

Rozsah hodin
7:00-14:00
7:00-14:00
7:00-14:00
7:00-14:00

Ostatní
Nástupní sazba v Kč Cena za km v Kč Skupina klientů Rozsah hodin
40
13
mimo Mikroreg
7:00-19:00
Zvýhodněné zpáteční jízdné. Působnost v regionu MAS Opavsko.
Podpořte zaměstnávání osob s hendikepem
a přispějte k čistotě vašeho životního prostředí.
Provozovatel projektu: CAR CLUB
Partneři projektu: MAS Opavsko, NISSAN
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Přehled připravovaných společenských akcí únor – duben 2017
ÚNOR
2. Obecní ples
- sobota 4. 2. 2017 od 20 hodin, Společenský dům Velké Heraltice

Ples chovatelů
- sobota 18. 2. 2017, KD Sádek

Maškarní karneval
- sobota 25. 2. 2017, KD Sádek

Masopustní průvod a pochování basy ve Velkých Heralticích
- sobota 25. 2. 2017, Společenský dům Velké Heraltice

BŘEZEN
Dětský maškarní karneval
- sobota 18. 3. 2017, Společenský dům Velké Heraltice
DUBEN

Slet čarodějnic
- neděle 30. 4. 2017
Termíny akcí mohou být upraveny, čas a bližší informace budou upřesněny na plakátech!

Připomínáme, že na internetových stránkách www.obecvelkeheraltice.rajce.net nebo na
vývěskách před restaurací „U tří kaštanů“ naleznete fotografie ze společenského dění
v naších obcích, modernizace a opravy obecních budov, pomníků a podobně.
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