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Vážení spoluobčané,
začíná jaro, příroda se probouzí, barvy se rozjasňují, ptáci zpívají jako o život a
přiznejme si, že i nám lidem sluneční paprsky proměňují rysy. Více se usmíváme.
Vše vypadá optimističtěji. Skoro bych řekla, že teplejší počasí a odvážnější
slunce přináší naději na lepší časy v našich obcích. Co nás čeká a jaké plány
jsou pro letošní rok, se dozvíte uvnitř vydání obecního zpravodaje.
Jana Zechová

2. OBECNÍ PLES

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
LETNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE ZAHÁJEN
11. 5. 2017, A TO 1x ZA 2 TÝDNY, VŽDY V LICHÝ TÝDEN!!

OD

Do konce června je třeba uhradit poplatek za komunální odpad
Stejně jako v předešlém roce je sazba poplatku za komunální odpad stanovena
na 444 Kč za osobu a rok.
Poplatek za odpad je možné uhradit na Obecním úřadě v pondělí a ve středu
v úředních hodinách 9:00 - 10:00 a 15:00 - 16:00. Poplatek je splatný
jednorázově, a to nejpozději do 30. června. Zaplatit ho lze převodem z účtu.
Poplatek za komunální odpad zahrnuje finanční výdaje na provoz a zajištění
svozu vytříděných složek komunálního odpadu a jejich dotřídění na třídící lince
a na svoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu. Pokud by
občané měli hradit skutečné náklady, které v souvislosti s tříděním a svozem
komunálního odpadu vynaloží obec, pak by částka na hlavu činila daleko více.
pracovnice Obecního úřadu

Kompostárna (u hřbitova) ve Velkých Heralticích
Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017 je opět v provozu
„Komunitní kompostárna“ ve Velkých Heralticích. Občané zde mohou vozit
větve (do průměru 7 cm), trávu, zbytky rostlin a jiný biologický odpad.
Pracovníci obecního úřadu budou větve štěpkovat a přidávat do kompostu, který
si pak budou moc občané v jarních měsících odvážet domů.
PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 12:00
info Obecní úřad

Zkontrolujte si platnost pasu
Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí, zkontrolujte, zda je váš cestovní
doklad stále v platnosti. O jeho vydání zažádejte včas. Vyhnete se tak zbytečným
frontám, které na úřadě vznikají vždy již na jaře, a ušetříte čas bezúčelně
strávený dlouhým čekáním na odbavení. Také se nedostanete do situace, že
doklad nestihnete vyřídit vůbec a nebudete moci odjet na zaplacenou dovolenou.
Nejkratší doba na vyřízení pasu je totiž 6 pracovních dnů. Nezapomeňte přitom
i na cestovní doklady pro své děti. Máte-li pas platný, včas si zkontrolujte do kdy
platí. Cestujete-li mimo Evropskou unii, zjistěte si u cestovní kanceláře nebo u
zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální dobu platnosti ode dne
vstupu do země stát vyžaduje. Agendy osobních dokladů v Opavě najdete
v areálu magistrátu na Krnovské ulici v budově 71B. Využít lze rezervace
termínu pomocí on-line systému. Více informací naleznete na www.opavacity.cz.
info Obecní úřad

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

SOBOTA 20.5.2017 a 27.5.2017
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 20.5.2017

8.00 – 9.00 hod. Velké Heraltice – u bramborárny
9.00 – 10.00 hod. Velké Heraltice – parkoviště u 3 kaštanů
8.00 – 9.00 hod. Malé Heraltice - u kostela

Sobota 27.5.2017

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

hod.
hod.
hod.
hod.

Sádek - betonka
Sádek - Dvůr
Košetice - točna
Tábor – u zastávky

!!! 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.
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UPOZORŇUJEME NA PŘÍSNÝ ZÁKAZ ODNÁŠENÍ ODEVZDANÉHO ODPADU !!!

POZOR!

Zubní lékařka Mudr. Krausová oznamuje, že v době od 24. 7. – 4. 8. 2017 bude
čerpat dovolenou.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY obvodní oddělení Velké Heraltice
upozorňuje občany, aby nezanechávali žádné odložené věci ve svých osobních
motorových vozidlech, ani na krátkou chvíli bez dozoru, z důvodu zvýšeného
nápadu vloupání do osobních motorových vozidel.
Dotace
Obec Velké Heraltice získala dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova na „Sportovní víceúčelové hřiště
v Košeticích.“ Dále byla obci přiznána dotace z Moravskoslezského kraje
z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace na „Stavební úpravy
budovy obecního úřadu Velké Heraltice." Obec také získala dotaci
z Ministerstva kultury z programu Veřejně informační služby knihoven na
zavedení automatického knihovního systému Clavius, který bude využíván pro
místní knihovny a zrychlí a zefektivní tak služby pro čtenáře.
Obec podala 2 žádosti o dotaci u Ministerstva zemědělství v programu Údržby
a obnovy kulturních a venkovských prvků. V první dotaci žádala obec o podporu
při výměně 3 vrat na hasičské zbrojnici, které jsou značně poškozené a ne plně
funkční. Předmětem druhé dotace je vybudování nových míst pasivního
odpočinku, a to ve Velkých Heralticích (u zdravotního střediska), v Malých
Heralticích (u kulturního domu) a v Košeticích (u kapličky). Jedná se o vytvoření
odpočinkového místa s lavičkou, odpadkovým košem a zelení. Také byla podána
žádost o dotaci z Mikroregionu Opavsko Severozápad v rámci projektu
„Informační systém pro propagaci a rozvoj turistického ruchu.“ Předmětem
dotace je realizace dodávky prvků doplňkové turistické infrastruktury (skříňky,
odpadkové koše, stojany na kola, lavičky) do všech obcí.
Nyní se obec chystá požádat o dotaci na zateplení a fasádu Mateřské školy ve
Velkých Heralticích, na obnovu fasády na budově obecního úřadu a na
rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Jana Zechová, starostka

Farnost zahájila opravu fasády kostela ve Velkých Heralticích
V měsíci dubnu byly zahájeny přípravné práce na opravu fasády kostela
Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích. Udržovací práce
na objektu, který je nemovitou kulturní památkou, budou spočívat ve statickém
zajištění objektu, sešití vodorovných a svislých trhlin vysokopevnostní ocelí,
dále dojde k odstranění poškozených prvků krovu a jejich nahrazení kopiemi,
včetně okosení hran a příp. ozdobné profilace, kompletní výměna stávajícího
bednění, položení pojistné izolace pod skládanou krytinu. Bude položena
maloformátová skládaná krytina, modročerný odstín, klempířské prvky i

oplechování s měděného plechu, podokapní žlaby, střešní sněhové zachytávače
a další. Budou odstraněny poškozené prvky krovu a jejich nahrazení kopiemi,
bude položena nová krytina falcovaného měděného plechu včetně klempířských
prvků, oplechování, podokapních žlabů. U opravy rekonstrukce fasády bude
mechanicky očištěno zdivo, dojde k výškrabu spár a bude nově zaspárováno
cementovou maltou. Co se týká omítek, dojde k odstranění nesoudržných
omítek, doplnění omítek na cca 80 % plochy fasády vápennou omítkou, římsy a
štukové prvky budou očištěny a zpevněny. Okna a dveře budou repasovány
včetně kování. Oprava se bude týkat i restaurování stávajících pískovcových
náhrobků, vstupních portálů, dekorativních váz. Oprava objektu bude
realizována v několika etapách, v letošním roce je v plánu přední část kostela a
věže. Co se týká financování opravy I. etapy, předpokládané rozpočtové náklady
činí necelých 1,6 mil. Kč. Finance by měly být použity z Česko-Německého
fondu, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury, Farnosti V. Heraltice,
Biskupství Ostravsko-opavské a z Obce Velké Heraltice.
Z důvodu opravy kostela bychom chtěli upozornit občany, kteří navštěvují
hřbitov, že hlavní brána hřbitova je z důvodu rekonstrukce kostela
„UZAVŘENA“ a je nutné použít zadní bránu hřbitova.
Děkujeme občanům za pochopení.
info Obecní úřad

Sádečtí hasiči odvádí práci svépomocí
V loňském roce 2016 se podíleli brigádně každý pátek a každou sobotu v dubnu
na „hasičárně“ při rekonstrukci fasády. Letos budují zázemí v tomto objektu, aby
se měli kde scházet.
Ti, o kterých je teď řeč, se umí sejít nejen při požárním sportu. V současné době
se podílejí brigádně každou sobotu na úpravě hasičské zbrojnice. Veškeré práce
odvádí svépomocí. Pustili se do podkrovních prostorů, které prakticky
postrádaly vše. Nově vznikne místnost a zázemí nejen pro dobrovolné sádecké
hasiče, ale i pro zásahovou jednotku. Hasiči nyní staví sádrokartonové příčky,
zhotovují podlahu s OSB desek, zateplují půdní prostor včetně stěn, provádí
novou elektroinstalaci, přidělávají palubky a vykonávají další potřebné práce.

„Se sádeckými hasiči se velmi dobře spolupracuje, protože oni ví, co chtějí a
jdou si za svým cílem. Požádali obec o poskytnutí finanční dotace na materiál

s tím, že veškeré práce provedou svépomocí a brigádně tak, aby co nejméně
finančně zatížili obecní rozpočet. Budou mít tak konečně své zázemí v hasičské
zbrojnici a zároveň zhodnotí obci tento objekt. Jsem ráda, že to takto funguje i u
dalších významných spolků a organizací, protože o tom je pak život v našich
obcích. Tyto aktivity já osobně chci a budu vždycky podporovat“ řekla Jana
Zechová, starostka obce.
Jana Zechová, starostka

Členky Osadního výboru Tábor informují!
Byly jsme vybrány zastupiteli obce Velké Heraltice do osadního výboru (dále
OV), abychom v tomto období úzce spolupracovaly s Obecním úřadem. Veškeré
podněty, žádosti podáváme písemně, některé věci konzultujeme osobně nebo po
domluvě se starostkou na OÚ, popřípadě se zastupiteli. Nejen my, ale i zástupci
obecního úřadu mají požadavky na nás, které se snažíme plnit a dodržet.
V tomto článku chceme občany seznámit s prací osadního výboru.
OV zprostředkovává návrhy občanů na zvelebení a úpravy obce, potřebné
opravy a údržby obecního majetku, tyto podněty se podávají ke konci roku při
plánovaném rozpočtu obce.
Při opravách můžeme svou přítomností nechat upravit prostory:
 např. zlepšení přístupnosti, vjezdu (např. ke KD),
 vydláždění stání na kontejnery na tříděný odpad,
 přidáním kontejnerů na plasty ke hřbitovu, a další.
OV výbor spolupracuje se Spolkem na akcích pro místní občany, připraví
prostory pro schůze zastupitelstva OÚ, vyvěsí informace na nástěnku, poskytuje
aktuální informace k potřebám obce i občanů atd.
Občané, kteří zjistí nedostatky, poruchy by měli záležitosti týkající se obce nám
oznámit:
 Hlášení nečekaných poruch (nesvítí obecní světlo, nejde rozhlas),
 Havarijní stav na majetku obce, např. (spadlé větve na hřbitově).
„Kam se to hlásí, když poruchy mají poruchy?“
Závažnou věc, kterou jsme ohlásily na OÚ, byl nedostatek vody v zimním
období. Byly jsme nařčeny, že „situaci nechceme řešit.“ Dověděly jsme se to od
občanů pozdě, ihned jsme kontaktovaly paní starostku, domluvily schůzku a
hledaly řešení. OV nemá v pravomoci řešit tak závažnou věc jako byla
navrhovaná výstavba vodovodu, nemá ani finance na řešení čehokoli.
Z doslechu víme, že v hospodě pravidelně zasedala „vodovodní komise.“ Lidé
si stěžují mezi sebou a myslí si, že to ohlásili někomu, a stačí to, nyní jsou to
nehrající ampliony rozhlasu, nahodile zjištěno, v hospodě „nahlášeno.“ Nestačí
diskuze a plány v hospodě, tam OV nezasedá a na tak závažnou věc, jako sucho
v obci, či jiné závažné události je třeba si s námi domluvit schůzku.
„Pivo dělá divy, ale jen u piva.“
„Sejde z hospody, sejde z mysli.“
„Komu není pomoci, tomu každý poradí.“

OV může také upozornit občany na věci, které jsou nevhodné či dokonce
zakázané. Např.:
 domácí a zahradní odpad v kontejneru u hřbitova, proč??
 v lese se objevuje stavební suť, plasty z aut, apod., tito „dárci“ jsou
neznámí, ale přesto je to smutné.
OV neřeší osobní problémy občanů, jako je dodatečné čipování popelnic, je
osobní věcí občana, kolik vyprodukuje odpadu. Potřeba pronajmutí dalšího
kompostéru z OÚ, také se jedná o osobní potřebu a je jeho věcí, kolik si kde
vytvoří travních porostů a pak má přiměřené množství zeleného odpadu.
„Než něco koupíme, zvažme dobře, jak se toho zbavíme.“
Po zimě se oteplilo, roztál sníh a ukázala se sbírka psích exkrementů po celém
Táboře.
U autobusové zastávky, u KD na dětském hřišti, tam psi mají zákaz, na chodníku
ke KD, před akcemi se to musí zamést, v květinových záhonech, na chodnících
po celé vsi, vše jsou obecní pozemky.
Po upozornění majitelům psích miláčků na tuto skutečnost, kteří denně chodí
s nimi po vesnici, ačkoli viděli plnou lopatu posbíraných kousků, „velice se
divili“ a nechtěli se znát k této nadílce. Však si to občané uklidí. Jsou lidé, kteří
to uklidí se slovy, že: „se s nimi nebudou hádat.“
Dalším nešvarem jsou nedopalky cigaret. Kuřáci vyjdou z domu, směr hospoda,
zapálí si, kde cigaretu dokouří, tam odhodí vajgl, a po cestě z hospody se vše
opakuje. Kdo má po vás uklízet nedopalky??
Na toto už jsme taky upozorňovaly, ale lidi se cítí dotčeni a jako bychom za to
mohly my, jakékoli upozornění se jich dotkne a stěžují si na „úřadě“ u piva.
„Problémy nebývají bez problémů.“
V uvozovkách jsou vytištěny aforismy Jarmila Sekery.
Za Osadní výbor Tábor: Scheidelová Hedvika
Scheidelová Bronislava
Rezbáriková Barbora

Jak hodnotí vedení obce spolupráci s osadními výbory?
V obci dosud pracují čtyři osadní výbory – Malé Heraltice, Sádek, Košetice,
Tábor. Možnost zřídit v částech obce osadní výbory vyplývá ze zákona č.
128/2000 Sb., o obcích. Členy osadního výboru se mohou stát občané, kteří jsou
v dané části přihlášení k trvalému pobytu. Členové jsou lidé, kteří by měli být
nápomocni při řešení jakýchkoli potíží ostatních obyvatel obce, měli by fungovat
jen jako prostředníci, kteří mohou dát doporučení zastupitelstvu obce. Dávají
podněty ke zlepšení života, zkulturnění a zkrášlení místa, kde žijeme. Pracují na
tom ve svých volných chvílích.
Samozřejmě takhle jednoduché to není, je to dřina, ale v podstatě tohle je práce
osadního výboru – být tou spojnicí, která dotáhne plány do cíle, abychom i ten
náš život tady trochu obohatili.
Osadní výbory nejsou místní samosprávou ani nátlakovými skupinami, protože

nejsou voleny občany, ale zřizovány zastupitelstvem obce Velké Heraltice.
Samozřejmě občas zastupitelé mají jiný názor než členové výborů, ale to už je
život – nikdy nelze vyhovět všem.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem funkčním osadním výborům a jejím
předsedům(kyním).
Jana Zechová, starostka

… něco o vodě
Proč je někdy voda z kohoutku zbarvená do červena?
Podle obsahu vápenatých a hořečnatých uhličitých sloučenin může být voda buď
měkká či tvrdá. Jestliže je voda měkká, rozpouští více kyslík a oxid uhličitý,
které reagují ve vodovodní síti s jejími kovovými částmi, a způsobuje jejich
korozi. Pokud je potrubí z oceli nebo litiny, dochází k oxidaci železa, jeho
uvolňování a následnému usazování v potrubí. V případě odběrů odnáší s sebou
částečky zoxidovaného železa, které způsobují toto charakteristické
červenohnědé zabarvení vody. Stačí nechat z kohoutku odtéct několik litrů vody
(tzn. 1x spláchnutí WC = 10 litrů = cca 0,60 Kč.)
Závěrem:
Červeně zabarvená voda je
většinou jev, který by Vás
neměl znepokojovat.
Obec ve spolupráci se
Zdravotním
zkušebním
ústavem a Okresní hygienickou
stanicí v Opavě pravidelně
odebírá a kontroluje vzorky
vody a konzultuje veškeré
vzniklé situace ohledně oprav
vodovodního řadu, chlorování i odkalování. Výsledkem jsou pak protokoly
z místního měření a výsledky zkoušení z mikrobiologického vyšetření, které
je možné na požádání shlédnout na OÚ ve Velkých Heralticích.
Proč je ve vodě chlor?
Někdy se stane, že je voda z kohoutku „cítit savem“ a Vás zajímá, proč.
Tady je vysvětlení:
Přítomnost tzv. „zbytkového chloru“ v pitné vodě zamezuje rozšíření zárodků
bakterií a organismů ve vodovodním potrubí. Tyto zárodky (bakterie či
mikroorganismy) většinou nacházejí ve vodě v rozvodné síti stopy uhlíkatých a
dusíkatých látek, kterými se živí a které v případě, že voda neobsahuje chlor, tak
umožňují jejich rychlé rozšíření. Je možné chlor potlačit naplněním otevřené
karafy vodou, kterou před vypitím necháme odstát cca 2 hodiny při pokojové
teplotě.

Závěrem:
Pitná voda je chlorována proto, aby byla zachována její zdravotní nezávadnost
v celé rozvodné síti.
Je to v zájmu Vašeho zdraví a v souladu s požadavky hygienické služby.
Několik rad pro uživatele:
Stejně tak, jako veškerému jinému zařízení, musí být údržbě vodovodní přípojky
věnována potřebná péče. Zde je několik rad, které by Vám měly ve Vašem
každodenním životě pomoci.
Proč provádět ranní „odkalení“ vodovodní přípojky?
V noci je voda ve vodovodní přípojce a vnitřních rozvodech v klidu. Zůstává
tedy
dlouho
v kontaktu
s materiálem, z něhož je toto vedení
vyrobeno: ocel, měď, olovo, atd.
Pokud je voda měkká, může
„napadnout“ kovové části potrubí a
narušit je. Z tohoto důvodu Vám
doporučujeme, abyste ráno před
požitím pitné vody provedli
„odkalení“
Vašeho
vnitřního
rozvodu tak, že po dobu 20-30
sekund necháte vodu téci. Množství takto vypuštěné vody odpovídá jednomu
spláchnutí WC. Voda z kohoutku bude dostatečně čerstvá a bude tak mít lepší
kvalitu. Pokud jste celý den mimo domov, je třeba po Vašem návratu provést
stejnou operaci.
Věděli jste tohle?
Kapající kohoutek způsobí nárůst roční spotřeby vody minimálně o 20 m3 (tedy
20 tis. litrů)! Protékající nádrž na vodu u WC představuje nárůst spotřeby vody
minimálně o 250 m3 (250 tis. litrů) za rok!
Co udělat v případě delšího pobytu mimo domov?
Nezapomeňte uzavřít Vaši přípojku u vodoměru, dále nezapomeňte vypustit
vodu z vnitřního rozvodu, vypustit kotel na teplou vodu, vypustit splachovací
nádrž WC, do odpadů WC nasypte větší množství soli proti prasknutí mísy.
Zbožné přání, nebo realita? Dočkáme se ve Velkých Heralticích
bezproblémového provozu a dodávky pitné vody?
Nekonečné dlouhé čekání by konečně mohlo skončit. Není to, ale planý slib, jak
si myslí někteří z občanů, nebo se snad konečně začne něco dít? Vypadá to, že
se blýská na lepší časy. Vodovod patří podle vedení obce k základní
infrastruktuře, kterou by obec měla zajišťovat a kterou potřebuje pro další
rozvoj.

Kdy by se mělo začít?
Obec samozřejmě v minulých letech neponechala nic náhodě. Po nástupu
starostky Jany Zechové se situace částečně změnila. Po zjištění stavu vodovodu,
neustálých opravách potrubí a přivaděči z Brumovic, se před 7 lety zastupitelé
rozhodli, že zadají projekt na výstavbu nové úpravny vody pod Zámkem. Tento
projekt byl dokončen před 2 lety a konečně bylo vydáno stavební povolení.
V roce 2010 byly zhotoveny 2 hloubkové 100 metrové vrty pod Zámkem a dále
4 roky trval projekt na výtlak vodovodního potrubí, novou úpravnu vody (nová
technologie), nový vodojem pod lesem u Malých Heraltic a další. Musely se
vyřešit také vlastnické vztahy a veškeré smlouvy pro stavební povolení. Celkové
náklady na celou akci by měly činit předběžně 30 mil. Kč. Obec samozřejmě na
nákladnou stavbu shánělo finance především formou dotací, ale prozatím se je
nepodařilo získat. Zastupitelé se rozhodli, že pro letošní rok vyčlení část financí
na demolici staré úpravny a výstavbu nové, včetně instalace moderní filtrační
technologie. Do nové úpravny budou také napojeny zmíněné 2 vrty s kvalitním
a dostatečným zdrojem vody, signalizací. Bohužel obec musela čekat 1 rok na
přeložku firmy ČEZ, která byla zhotovena až nyní na jaře.
Samotná výstavba?
Samotná výstavba by měla odstartovat
okamžitě, kdy se obec dozví dodavatele.
Ten vzejde z výběrového řízení, což je
poměrně standardní postup, jenž ale
zabere nějaký čas. V letošním roce se
počítá s investicí kolem 8 mil. Kč.
Hotovo má být do konce roku 2017.
Odstávky vody budou častější
Místní vodovod ve Velkých Heralticích se začal budovat koncem 70. let a větší
část byla dokončena v 80. letech. Kapacita vodojemu už od začátku fungování
byla malá (90 m3) a s vodou byly neustálé problémy. Částečně byly tyto potíže
vyřešeny připojením se na brumovický vodovod, který dodává i dnes kolem 5060 m3 vody denně. Přivaděč je však nevyhovující, je postaven z ocelových trub
a používá se cca 30 let. Cenu vody si určuje obec Brumovice a jakékoliv
investice se také projeví na zvýšení ceny pro naše občany. Místní vodovod
provozovala vždy Obec Velké Heraltice, ale nikdy neměla správce, člověka,
který by se za obec o vodu řádně staral, zajišťoval pravidelné prohlídky úpravny
vody, vodovodního řadu, elektrické energie, doplňování chloru, čištění a
odkalování potrubí. Dnes obstarávají tyto záležitosti dva pracovníci obecního
úřadu, aby byli navzájem zastupitelní, a kteří jsou určeni pro práci s vodou. O
pravidelném plánovaném odkalování vodovodního potrubí jsme informovali
v minulém obecním zpravodaji č. 1/2017.

Důležité upozornění!
Upozorňujeme také občany, že vzhledem k rozsáhlejší rekonstrukci v letošním
roce, a tudíž odstávkám vody, které mohou být častější, budou obyvatelé
informováni způsobem obvyklým. Na webových stránkách obce, v obecním
zpravodaji, na vývěsce, místním rozhlasem. V některých případech bude obec
řešit náhradní zásobování přistavením cisterny.
Děláme proto všechno, abychom za kvalitní vodu platili co nejméně
Vedení obce chce touto rekonstrukcí dosáhnout co nejlepší kvality vody, proto
také dlouhodobě spolupracuje s osvědčenými odborníky, co se týká
technologického zařízení vody. Přestože zprovoznění nové úpravny a výtlaku
z nových vrtů budou pro obec nákladné, věříme, že se pro občany cena vody
bude pohybovat ve stejných částkách za odběr, tak jak je nyní.
info Obecní úřad

Soutěž „O nejoriginálnější fotografii“
Obec Velké Heraltice vyhlašuje sedmý ročník soutěže „O nejoriginálnější
fotografii.“
Úkol: Nafoťte co nejoriginálnější fotografie ze života našich občanů, z krás
naších obcí nebo ze společenských akcí pořádaných obcí.
Soutěž má dvě věkové kategorie
1) děti do 15 let včetně
2) 16 let a více (věková hranice není omezena)
Každý soutěžící smí odevzdat pouze jednu fotografii. Fotografii odevzdejte na
Obecním úřadě nebo zašlete na email lenka.stribna@seznam.cz, a to do
30. 9. 2017. Hodnotné ceny budou předány vítězům na Obecním úřadě.
Vítězné práce budou vystaveny na webu obce www.velkeheraltice.cz,
www.obecvelkeheraltice.rajce.net a na úřední desce před restaurací „U tří
kaštanů.“
info Obecní úřad

Jak o nás píší v regionu
Ve Velkych Heralticach řadi jeden velky kurovec
Včil byšče všecy měli davač velky pozur. Bo po tym ptačim grypu, kery kosi
labutě na Sadraku, nas napadnul aji kurovec. Ja ja, po Šumavě už ta sviňa žrava
niči stromy aji u nas.
Prvši vyskyt teho odpornohe hmyza zjiščili v polově februara za starym
lihovarem ve Velkych Heralticach. Ten podhaz tam za dva dni ščichnul pobulač
a kajsyk odsmykač 11 kubiku modřinuv, lipy, smrku, javora, jasanu a akatuv. A
burdelu u teho narobil za třynact čišic korun.
A tuž taky kurovec by se měl co skoro a bez litošči vyhubič. Poličajti z Velkych
Heraltic se už teho chytli a vzkazuju, že ezy o tym něnažranym ohavnym

chrobakovi kdosyk cosyk vi, nech to nahlasi na telefon 974 737 751, že už se
postaraju, aby ten parazyt němuh dal škodit.
Vaš Prajzak
Cyklistická sezóna začíná…
V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli usmrceni
cyklisté. Z toho ve dvou případech neměli na hlavě nasazenou ochranou přilbu.
K takovému skutku došlo také v obci na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista
zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé klesající zatáčce vyjel s jízdním
kolem mimo komunikaci, kde projel silničním příkopem a následně upadl na
zem. Při tomto utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.

Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat,
připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než
vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně
odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit
cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
• zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní
červenou svítilnou,
• přední odrazkou bílé barvy,
• odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
• na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé
straně kola,
• dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným
ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku
vybaveno protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
• volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
• matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně
rychloupínací.

Výbava kola za snížené viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku
musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
• zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným
světlem červené barvy,
• zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost
předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.
Doporučené vybavení jízdního kola:
• účinné blatníky,
• zvonek,
• kryt řetězu.
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná
bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě
nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám
mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po
pádu bez přilby je 19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí
dobrou viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje
jeho viditelnost a bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo
při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný
odstup od překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd
zatáčky by měl být takový, aby příčinou vysoké rychlosti nevyjel do protisměru,
případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také
předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně
směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být
přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní
komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela jistě
nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout na nulovou toleranci
hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu
řeší stejně jako řidič motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát, komisař
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
Poznáváme knihovnu
Měsíc březen je měsícem čtenářů. Proto se do knihovny vydaly děti
z Mateřských školek.
Začátkem měsíce března navštívily děti ze školičky v Sádku místní knihovnu.
Děti se seznámily s chodem knihovny a prohlédly si knížky. Nejvíce je zaujala
naučná knížka o dinosaurech, jejíž součástí byly i 3D brýle. Poté jsme si společně

přečetli pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících a vybarvili jsme si omalovánky
k dané pohádce.
Koncem měsíce března přišly děti ze školky ve Velkých Heralticích do obecní
knihovny ve Velkých Heralticích. Děti si celý týden ve školce hrály na knihovnu,
proto toho o chodu knihovny už hodně věděly. Děti si přinesly krásné průkazky,
na které si při návštěvě knihovny otiskly razítko knihovny.
knihovnice Kristýna Smolková

Nové zprávičky z naší školičky Velké Heraltice
V únoru před naším školičkovým karnevalem jsme s dětmi přivítali kouzelníka
s programem „Čarování se zvířátky.“ Děti si užily zábavu a dokonce pomáhaly
kouzelníkovi s jeho kouzly. Potom již děti pomáhaly při výzdobě tříd, podílely
se na přípravě občerstvení pro všechny, aby se ke konci týdne mohly ve školce
ukázat princezny, piráti, policisté, zvířátka a další veselé masky, aby mohl začít
ten pravý karnevalový rej masek. V jídelně dětem podával svačinku a oběd
veliký hodný mimoň (naše paní kuchařka, paní Lesňáková). Děti si společně
užily tance, soutěže, zábavu i promenádu všech masek. Chválím všechny rodiče
za přípravu kostýmů pro děti.

Starší děti se také velice dobře pobavily v ZŠ při koncertu skupiny Marbo
s názvem „Písničky a jejich úkoly.“
A masopustní období jsme zakončili již tradičními masopustními obchůzkami
v maskách. Náš masopustní průvod se svým krátkým programem navštívil
několik institucí a firem v obci, kde na závěr tohoto programu naši medvědi
vytancovali všechny přítomné pracovníky i přihlížející.
V tomto období se děti
seznamují s různými řemesly
a profesemi, proto jsme
navštívili dentální laboratoř a
oční optiku v Opavě, kde nám
maminky našich dětí ukázaly
prostředí, vybavení, přístroje.
Děti si mohly prakticky
vyzkoušet zubní vrtačku,
foukátko a také tvarovací
hmotu, viděly, jak se brousí
korunky zubů. V oční optice
jim bylo umožněno vyzkoušet si obroučky brýlí, koukat do měřícího přístroje,
poznávat tvary z určité vzdálenosti a také viděly, jak se brousí skla do brýlových
obrouček. Ve Velkých Heralticích děti navštívily šicí dílnu Harmonia, kde jim
švadlenky umožnily pozorovat šití prošívané deky, děti se zapojily do přišívání
knoflíků. Také v místní stolárně byli stolaři na návštěvu dětí připraveni, děti si
prohlédly celou dílnu, viděly vybavení a spoustu nářadí, zatloukaly hřebíky a
pozorovaly ruční výrobu
hoblin, které jsme si odnesli
do
školičky
(využijeme
k velikonočním dekoracím).
V místním zahradnictví si
každé z dětí mohlo zasít
zrníčka ječmene do zeminy a
odnést do školičky, kde se
každý o svůj květináček již
staral sám. Všem, kteří tímto
našim dětem umožnili tyto
pěkné a poučné prožitky
děkujeme a těšíme se na další
spolupráci (paní Kukolová, paní Richtová, pan Košárek a Růžička, všechny
švadlenky z dílny Harmonia, pracovnice a učni s mistry místního zahradnictví
v ZŠI). Nakonec jsme si zajeli na výlet do Opavy, kde jsme si prošli a prohlédli
Východní nádraží. Děti se svezly vlakem z Východního na Západní nádraží, pro
některé to byla první cesta vlakem vůbec.
Ani letos jsme nezapomněli přivítat jaro a poslat zimu po vodě. I když nám

sluníčko moc nepřálo, sešli jsme se na školní zahradě – rodiče s dětmi si přinesli
vyrobené „Moreny“ z pečiva a společně za zpěvu písní o jaru jsme se vydali na
vycházku k Obecnímu rybníku. U rybníka děti předvedly svůj krátký program
s klacíky – zazpívaly písničku „Voláme jaro,“ rytmizovaly tradiční říkadlo
„Zimo zimo,“ zatančily písničku s pohybem „Přišlo jaro se sluníčkem.“ Potom
si děti s rodiči zahrály hudebně pohybovou hru „Jarní brána“ s přetahováním
lanem (sluníčko – vločka). Konečně zvítězilo jaro a zima se dala na ústup.
Následovala deklamace lidového říkadla „Přišlo jaro do vsi“ a „Zimu nesem ze
vsi.“ Nakonec si všichni hodili pečivové morenky do rybníka a ozdobili jarní
větvičku proužky z krepového papíru, kterou si odnesli domů.
Jaro jsme také přivítali společně s žáky 9. třídy ZŠ, kteří a námi vyrobili krásné
jarní kytičky, slepičky, vějířky a kvetoucí stromečky.
Starší děti se zúčastnily krásného interaktivního programu o Josefu Ladovi. Děti
se zábavnou formou seznámily s dětstvím a tvorbou tohoto oblíbeného malíře a
ilustrátora.

A letošní Velikonoce jsme začali návštěvou velikonoční výstavy v ZŠI a
velikonočních dílniček v ZŠ, kde si děti prohlédly velikonoční výzdobu a
výrobky, a také si vyrobily drobnost pro radost.
Naše děti se také zabývají ekologickými problémy našeho okolí a přírody. Hned
až nám bude přát počasí, tak si každá třída na zahradě vytvoří svůj záhonek. Do
záhonků děti zasejí ředkvičky a hrášek, o který se budou dlouhodoběji starat.
Také si zasadíme kroucenou vrbičku a budeme se těšit na její pěkné proutí
v příštím roce. Také jsme si společně uklidili školní zahradu. Na vycházkách děti
pozorují okolí, vidí a upozorňují na nešvary okolo sebe – vidí pohozené
odpadky, kam nepatří. Dětem není lhostejné nepěkné chování lidí k životnímu
prostředí a ke svému okolí, toto chování vnímají docela intenzivně. Ekologickou
problematiku děti společně řešily s kamarády ze Sádku v pohádce „O Hejkalce
Pepině.“ Další zprávičky z naší školky vám prozradíme zase příště.
Milena Špalková, vedoucí učitelka MŠ Velké Heraltice

Zprávičky z naší školičky - MŠ Sádek
Haló, haló, haló, máme tady jaro! Zavzpomínáme společně na akce, které jsme
již uskutečnili a lehce nahlédneme do akcí, které nás čekají.
BŘEZEN:
V březnu se děti a rodiče seznámili s paní učitelkou Janou Šrekovou, která bude
po určitou dobu nepřítomnosti zastupovat paní učitelku Marii Komárkovou
v Mateřské škole Sádek.
Březen je měsíc knih, proto děti v rámci tohoto tématu navštívily místní
knihovnu, kde měla slečna Kristýna Smolková přichystaný hodinový program
pro děti. Děkuji slečně Smolkové za velice pěkný program s výkladem o provozu
knihovny.
V polovině března se děti
seznamovaly v týdenním
tématu
s řemesly,
profesemi
a
v rámci
tématu 15. března vyjely
autobusem prohlédnout si
vlakové nádraží v Opavě,
seznámit
se
s prací
výpravčího, průvodčího a
projet se vláčkem.
21. března jsme 1. jarní den oslavili společně s rodiči akcí nazvanou „Voláme tě
jaro!“ Děti si vyrobily své malé Morenky a společně s rodiči je šly vyprovodit
k Sádeckému areálu. Zde děti zazpívaly jarní písničku, odříkaly básničku, kterou
se snažily zahnat zimu a společně s rodiči si zahrály hru „Zlatá brána.“ Rozhodli
jsme se také změřit síly mezi jarem a zimou, při přetahování lanem nakonec
zvítězilo jaro. A abychom odehnání zimy potvrdili, Morenky dětí jsme vhozením
do ohně spálili a na ohni si opekli špekáčky (bohužel jaro netrvalo dlouho, jak
jsme se přesvědčili na konci dubna).
28. března jsme jeli navštívit
kamarády do MŠ Velké
Heraltice a shlédli loutkové
divadlo
s klasickými
pohádkami (např. O slepičce a
kohoutkovi).
Den poté předškoláci navštívili
Základní Školu ve Velkých
Heralticích, aby si před
vstupem do 1. třídy prohlédli
školu. Paní učitelka Uhlířová
s vlídným přijetím předvedla
dětem ukázkovou hodinu v 1.

třídě. Tímto děkuji paní učitelce i vedení školy za možnost vyzkoušet si
nanečisto vyučovací hodinu.
DUBEN:
7. dubna jely všechny děti na Velikonoční výstavu na Zámek ve Velkých
Heralticích. Prohlédly si spoustu krásných velikonočních dekorací a měly
možnost, vyrobit si svou velikonoční dekoraci. Děkujeme panu řidiči a vedení
ZŠI za přivezení i odvoz dětí a paní učitelek.
Téhož dne 7. dubna čekal předškoláky
zápis do ZŠ Velké Heraltice.
10. dubna jsme si jeli se všemi dětmi
prohlédnout Velikonoční jarmark
v ZŠ Velké Heraltice, školáci byli
velice šikovní a vyrobili krásné
velikonoční dekorace. Děti ze školky
si na jarmark přivezly penízky a mohly
si zakoupit velikonoční výrobky dle
svého zalíbení. A protože jsme
sportovci, na cestu zpět do MŠ jsme se
vydali pěšky.
12. dubna děti v dopoledních hodinách shlédly pohádku „O hejkalce Pepince
s myškou Klárkou a veverkou Terkou“ společně s dětmi z MŠ Velkých Heraltic.
V odpoledních hodinách děti čekalo Velikonoční tvoření s rodiči. Před tvořením
děti rodičům zazpívaly a zatančily, kluci vyšlehali holky a zaměstnankyně
školky, holky zase navázaly klukům pentličky a šlo se tvořit. Děti si vyrobily
ovečku (zápich na špejli) a nazdobily si velikonoční perník (který si den předem
upekly). Rodiče a děti si po práci zasloužili odměnu, dali si kávu, čaj, beránka a
dobrůtky, které přinesli z domova. Panovala pohodová, příjemná atmosféra.
Tímto bych ráda poděkovala všem rodičům, prarodičům a příbuzným, kteří se
akce zúčastnili.

24. dubna proběhl v MŠ „Den otevřených dveří,“ zájemci si s dětmi mohli přijít
vyzvednout doklady k zápisu, prohlédnout si zázemí školky a děti si mohly
pohrát.
27. dubna jsme navštívili prodejnu Optys v Opavě, kde si děti vyrobily
překvapení pro maminky ke dni Matek.
A CO NÁS ČEKÁ?
9. května proběhne zápis do MŠ Sádek. Dále nás čeká program v Domě umění,
pod názvem „Ladovská Opava,“ kde se děti seznámí blíže s dětským
ilustrátorem J. Ladou. A oslavíme s maminkami „DEN MATEK.“
V závěru školního roku pojedeme na dopravní hřiště v Malých Hošticích a
samozřejmě se nezapomeneme rozloučit s našimi předškoláčky, kteří 1. září
nastoupí do Základní školy.
Podrobnosti o dalších akcí zase příště……
Přejeme všem spoustu krásných jarních dnů.
za MŠ Sádek Jana Šreková

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
2. Obecní ples
K tradičním radovánkám začátku roku vždy patřily plesy a tancovačky, a to
v průběhu prvních měsíců roku až do masopustu. Bohužel i přesto, že máme
v naší obci v provozu již třetím rokem zrekonstruovaný společenský dům
s krásným sálem, zatím se nepodařilo tradici plesů ve větší míře obnovit. Proto
alespoň Obec pod záštitou kulturní komise uspořádala první únorovou sobotu
Obecní ples.
Možná právě proto, že to byl jediný ples sezóny, si ho mohli jeho účastníci užít
plnými doušky při tanci, sledování tanečního vystoupení nebo občerstvení u
bohatého rautu a na závěr samozřejmě nechybělo losování cen z tomboly.
Obecní úřad tímto děkuje za podporu plesu panu Miroslavu Fojtíkovi a firmě
Slezská Harmonia.

Velký dík patří členkám kulturní komise, členům TJ Sokol Velké Heraltice a
dalším dobrovolníkům, kteří se na přípravě akce podíleli.
A nezbývá nám než doufat, že se podaří v příštích letech opět obnovit tradici
plesů v naší obci a bude těchto možností ke společenské zábavě více.
za kulturní komisi Olga Štěpánová

Maškarní karneval
Plesová sezóna by se neobešla také bez maškarního karnevalu. Pro naše
nejmenší se rej konal v sobotu 18.3.2017.
Sál společenského domu se opět naplnil krásnými maskami, tradičně se objevilo
nejvíce princezen, ale i všechny ostatní kostýmy byly krásné a nápadité.
Odpoledne bylo nabité soutěžemi a hrami, ve kterých děti předvedly svoji
šikovnost, zručnost, rychlost a chvílemi i sílu. Závěrečná přetahovaná lanem
nakonec vyhecovala i některé dospělé, aby pomohli soutěžním družstvům.
Nechyběl ani společný tanec, před kterým si děti vyrobily pom-pom třásně, aby
si při jedné z písní mohly zahrát na roztleskávačky.
Na konci odpoledne každá z masek obdržela dáreček z tomboly a pak už
nezbývalo nic jiného než si užít závěrečné řádění s nafouknutými balónky a
konfetami.
Fotogalerie naleznete ve vývěsní skříňce a na webových stránkách:
www.obecvelkeheraltice.rajce.net.
za kulturní komisi Olga Štěpánová

Táborský ples
Spolek Tábor ve Slezsku uspořádal dne 18. 2. 2017 tradiční Společenský ples.
K tanci a poslechu zahrálo Duo Tlachovi, které svým zpěvem hosty roztančilo a
rozplesalo, po dobrém kalíšku bylo veselo dlouho do noci.
Pro přítomné bylo připraveno překvapení:
vystoupení místních žen, které nacvičily a zatančily
kankán. Celý tanec je doprovázela klasická
kankánová melodie a nadšený potlesk hostů. Poté
ještě zůstaly v kostýmech a postupně vyzývaly
muže k tanci.
K dalšímu vystoupení se přihlásil sám „plesající
host“ a zazpíval nám francouzský šanson, byl
odměněn potleskem, a to i od muzikantů.
O půlnoci se konalo očekávané losování tomboly,
ceny byly pestré a dostalo se na každého.
Úplně poslední cenou byly papuče, dámské a
pánské, výherci si je poté obuli a zatančili si v nich
sólo.
Děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly cenou,
členkám za výborné domácí pečivo a těšíme se na setkání při další akci
Bronislava Scheidelová

Masopustní průvod a maškarní bál s pochováním basy 25. 2. 2017
TJ Sokol Velkého Heraltice uspořádal pro občany Velkých Heraltic i své
příznivce z okolí již 17. ročník oblíbeného masopustního průvodu a večerního
maškarního bálu s netradičně-tradičním pochováním basy – tentokrát
v hastrmanském stylu.
Letošní masopust připadl na
sobotu 25. února a začal již
tradičně v 8 hodin srazem
maškar z řad dospělých i dětí
na parkovišti „U 3 kaštanů,“
které během celého sobotního
dne postupně navštěvovaly
všechny
velkoheraltické
domácnosti s dobrou náladou,
s hraním
a
zpíváním
tradičních lidových písniček a
s rozdáváním pozvánek na
večerní bál. Odměnou pro masopustníky pak byly všelijaké domácí dobroty a
věcné dary do tomboly. Touto cestou děkujeme všem heraltickým občanům,
kteří pohostili a obdarovali masopustníky a tím nám dali najevo, že opravdu je
masopust trvale nedílnou součástí dění v obci.
Uznání patří i samotným masopustníkům, že obětovali celou sobotu a rozdávali
radost a úsměvy na všechny strany. Zvláštní poděkování míří také ke Zbyňkovi
Bínovi z M. Heraltic a Ondrovi z V. Hoštic, kteří naše halekání doprovázeli
hraním na heligonku. Vybrané dárky do tomboly putovaly na vůz tažený koněm
pana Radošovského z Vlaštoviček.

Večer nastalo vyvrcholení
masopustu při maškarním
karnevalu.
Soutěžních
masek bylo letos sice
málo, ale opět byly velmi
nápadité.
Všichni si opravdu přišli
na
své,
počínaje
pochováním basy, které
letos bylo inspirováno
světem vodníků a jiných
podvodníků.
A
tak
vodníci za doprovodu
svého hitu Hastrmane-tatrmane, naklusali do sálu v čele celého průvodu masek,
aby poté během četby litanií nenechali za velkých ovací přítomných na celých
Heralticích nit suchou.
Těsně před půlnocí zažil kulturák vrchol večera, když návštěvníci přivítali
proslulou školu samby z Rio de Janeira s názvem La Samba Bombastica, která
vystupovala i jako hlavní hvězda na zahajovacím ceremoniálu předchozí
olympiády – tentokrát na skladbu známého blázna Dana Nekonečného předvedli
ve světové premiéře a zároveň i derniéře La Sambu Heraltica. Po zaslouženém
vytleskání publikem brazilský soubor ještě vykouzlil svižný přídavek.
Maškarní noc byla poté završená losováním tomboly o atraktivní ceny a zdárně
a v poklidu ukončena v brzkých ranních hodinách.
Na tomto místě se sluší poděkovat všem těm, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému
průběhu výročního heraltického masopustu – od organizátorů a dobrovolníků,
přes obec Velké Heraltice, místní podnikatele až po samotné občany, kteří přes
den hostili masopustníky ve svých domech a večer navštívili pochování basy.
Slunce v duši i nad hlavou vám přeje vedení TJ Sokol Velké Heraltice

Senior dům CZECH Velké Heraltice
Komunitní dům pro seniory
Dobrý den milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou mohl představit náš projekt výstavby Senior
domu CZECH Komunitního domu pro seniory ve Velkých Heralticích.
Rozhodli jsme se z našeho chátrajícího ne plně využitého bývalého
zemědělského stavení nacházejícího se v centru naší obce zřídit něco, co by
nadále sloužilo občanům a potřebám jak samotné obce, tak přilehlých obcí.
Naším záměrem v rámci výše uvedeného zrekonstruovaného objektu je nově
vytvořit bytový bezbariérový dvoupodlažní dům pro seniory s 20 bytovými
jednotkami (12 ks 2+kk a 8 ks 1+kk), jejíchž součástí je předsíň, společná
koupelna s WC, jeden nebo dva pokoje. Součástí domu jsou čtyři společenské
místnosti, prostory pro zázemí potencionální pečovatelky, sklady, výtah a
technické prostory. U bytového domu bude vytvořeno 17 nových parkovacích
míst a malý relaxační park. Přístupová cesta k domu bude ze Zahradní ulice.
Dům bude vybaven ústředním vytápěním, teplou vodou, klimatizací a dalšími
dnes běžnými technickými zařízeními.
Jak již je výše uvedeno tento dům je určen pro seniory starší 60ti let pro klidné,
kvalitní a levné bydlení v centru obce v blízkosti lékaře, pošty a obchodu.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v rámci programu „Podpora bydlení“, konkrétně podprogramu „Podpora
výstavby podporovaných bytů pro rok 2016“, dotační titul „Komunitní dům
seniorů“.
V současné době již naplno probíhají stavební práce s předpokladem řádného
dokončení a zkolaudování stavby do konce měsíce září tohoto roku a následně
bychom rádi tento dům zprovoznili a naplnili kapacitu.
Tímto bychom rádi poděkovali obyvatelům nejbližších domů za trpělivost
v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi (za zvýšený hluk, prašnost,
provoz způsobený stavbou).
Doufám, že jsem vám touto cestou krátce představil náš (váš) senior dům, pro
bližší informace máme vytvořeny internetové stránky „www.seniordumvelkeheraltice.cz“, případně se můžete obrátit s konkrétními dotazy nebo již
rezervacemi na pí. Radku Jurčíkovou na tel.č.777 757 015.
Nakonec bych touto cestou chtěl poděkovat paní starostce a představitelům obce
Velké Heraltice za podporu a schválení tohoto záměru, bez kterého by tento
projekt výstavby „Senior domu CZECH“ nevznikl.
S pozdravem
Ing. František JURČÍK, manažer projektu

PRODEJ BYTU 2+1 V SÁDKU – DVŮR
Nabídková cena 280.000 Kč
Nabízíme k prodeji
byt v osobním vlastnictví
na adrese Sádek-Dvůr 113.
Byt je v 1. nadzemním
podlaží, má velikost 58 m2.
Součástí bytu je v suterénu
kotelna (kotel na tuhá
paliva, revize 2016)
a 3 sklepní prostory.
Byt byl v roce 2012 komplexně rekonstruován.
Nová plastová okna, všechny nové zárubně, dveře. Nové
rozvody vody, odpadů, nová elektroinstalace v mědi, nové
podlahy (dlažby, plovoucí podlahy), nové obklady kuchyně,
koupelna, WC.
Nově vybavena koupelna, WC, kuchyně.
Součástí kuchyně zůstává myčka na nádobí.

Kontakt: Ing. Aleš Herman
Tel.: 737 245 923
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