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Vážení spoluobčané,
než jsme se stačili pořádně rozhlédnout v tom roce 2021, klepe nám na dveře doba
adventu a další rok. Všichni jste jistě zaznamenali, že i tento rok byl poznamenán
epidemiologickým onemocněním, a tak jsme museli vydržet spoustu vládních opatření,
omezení, zákazů apod. Nelze si přát více, než abychom se mohli v tomto krásném
předvánočním čase potkat, podat si ruce a užít si atmosféru adventu společně.
Přeji Vám, abyste vánoční svátky a nový rok prožili bez stresů a odpočinuli si
od celoročního shonu. Aby Vám odměnou za Vaše snažení byly úsměvy Vašich přátel
a blízkých a u stromečku byly jen rozzářené oči Vašich spokojených dětí.
Přeji Vám do Nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů, jak v pracovním, tak
soukromém životě.
Jana Zechová, starostka obce

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Odpadové hospodářství
Z důvodu změny zákona o odpadech je povinností všech obcí upravit místní
legislativu, některé obce mění i systém a zavádějí pro občany nevýhodné
paušální platby za odvoz odpadu.
I naše Obec musela přijmout novou Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále
jen OZV), která se týká odvozu odpadu občanů. Samotný systém odpadového
hospodářství se nemění, čili i nadále zůstává platba za svoz očipované nádoby
(popelnice) a občané budou dále dostávat do schránek složenky s počtem
výsypů za dané období. Vždy za 4měsíce, tedy za období leden až duben,
květen až srpen a září až prosinec. Termín vystavení a odeslání složenek je
zhruba do měsíce po fakturačním období. Zároveň dochází ke změně kalkulace
ceny za odvoz a úpravě konečných cen za nádobu dle velikosti. Při přepočtu
nové sazby bude cena za nádobu o kapacitě 120 l (malá popelnice) 72,- Kč
a cena za nádobu o kapacitě 240 l (velká popelnice) bude 144,- Kč.
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Nová OZV upravuje evidenci poplatníků, přihlašování a odhlašování
k systému. Abychom tuto administrativní změnu co nejvíce občanům
usnadnili, rozhodli jsme se ve spolupráci s Technickými službami Opava
připravit databázi stávajících poplatníků s čísly čipů a na jejím základě
předchystat jednotlivé přihlášky. Poté budou pracovníci obce kontaktovat
občany, proběhne kontrola údajů, počtu nádob, případně se provedou jiné
změny a dojde k podpisu přihlášky poplatníkem.
Občané tedy nebudou muset vypisovat přihlášky sami, v mnoha případech by
to ani nebylo možné, jelikož většina nezná čísla čipů svých popelnic apod.
Příprava evidence a přihlášek proběhne na OÚ v průběhu měsíce ledna 2022,
poté budou navštěvováni občané kvůli podpisu, nemusí tedy docházet na úřad.
Svoz odpadu tímto nebude nijak dotčen a Technické služby budou i v mezidobí
provádět vývozy očipovaných popelnic běžným způsobem.
Obec touto cestou předem děkuje za spolupráci a současně vyjadřuje velkou
pochvalu občanům našich obcí za přístup k odpadovému hospodářství!
Je vidět, že stávající systém odpadového hospodářství se osvědčil,
je pro občany spravedlivější a méně finančně náročný a přispěl k výraznějšímu
třídění všech druhů odpadů na našem území. Snížením produkce komunálních
odpadů tak každý z nás přispívá k menší zátěži na životního prostředí, což
je rozhodně chvályhodné!
Komunální odpad v roce 2022
Pravidelný svoz komunálního odpadu bude i nadále probíhat ve čtvrtek
1x za 2 týdny, vždy v lichý týden, a to ve všech obcích. První svoz v roce 2022
bude tedy 6. 1. 2022.
Dále připomínáme, že složenky za popelnice lze platit pouze na poště nebo
bankovním převodem na účet obce 283767614/0300, ČSOB.
Vánoční provozní doba obecního úřadu
Obecní úřad Velké Heraltice bude otevřen do středy 22. 12. 2021. Otevřeno
bude zase od pondělí 3. 1. 2022. Úřední hodiny zůstávají i v příštím roce
nezměněny, tj. pondělí a středa od 9:00 hodin do 11:00 hodin a od 14:00 hodin
do 16:00 hodin.
Odečty domovních vodoměrů
Upozorňujeme odběratele obecního vodovodu, že ve dnech 1. - 15. 12. 2021
budou prováděny pracovníky obce a správy vodovodu pravidelné odečty
vodoměrů a kontrola jejich technického stavu. Prosíme občany o zpřístupnění
měřidla. V případě, že nebude odběratel zastižen, bude mu vhozen do schránky
odečtový lístek, který je nutno odevzdat na OÚ nejpozději do 20. 12. 2021,
případně je možné nahlásit stav vodoměru e-mailem nebo telefonicky.
3

ODEČTOVÝ LÍSTEK
JMÉNO:
……………………………………………………………………………………………….

ADRESA:
……………………………………………………………………….....................................

KONTAKT:
……………………………..………………………………………………………………...

ČÍSLO VODOMĚRU:
………………....…….………………………………………………………………………

STAV VODOMĚRU:
………………………………………....

DATUM ODEČTU:
…………………..............................................

ODEČTOVÝ LÍSTEK ODEVZDEJTE NA OÚ (poštovní schránka) NEBO
NAHLASTE E-MAILEM NA urad@heraltice.net NEJPOZDĚJI DO 20. 12. 2021.

✄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 budou doručeny občanům na adresu
do konce února 2022.
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.
Oznamovací povinnost
Žádáme občany, aby nezapomínali na oznamovací povinnost k místnímu
poplatku ze psů. Občan, který je držitelem psa je povinen oznámit obecnímu
úřadu narození/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.
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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.
Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Období tzv. vegetačního klidu je ideálním časem pro realizaci kácení dřevin
rostoucích mimo les. Pokud roste na vašem pozemku dřevina/strom, která má
ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene nad 80 cm a existuje závažný důvod
pro její pokácení – například je již z dlouhodobého hlediska neperspektivní
(usychá, praská, je napadena jmelím apod.), může potenciálně ohrožovat zdraví
nebo majetek vlastníka nebo jeho sousedů, můžete požádat o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les prostřednictvím formuláře, který najdete na
obecních stránkách zde: https://www.velkeheraltice.cz/urad-obce/formulare/.
Obecní úřad ve spolupráci s odborným externím subjektem provede místní
šetření, včetně fotodokumentace a zašle v co nejrychlejší možné době
vyjádření. Následně je pak vždy v odůvodněných případech vydáno povolení
kácení, a to pouze v období vegetačního klidu, který je stanoven obvykle
od 1.11. do 31.3. kalendářního roku. Součástí rozhodnutí o povolení kácení
je určení adekvátní náhradní výsadby za pokácenou dřevinu, která vychází
ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody.
Svévolné pokácení takovéto dřeviny bez schválení obce je pokládáno
za závažný přestupek a bývá pokutováno!
Vánoční výpůjční doba knihoven
V letošním roce budou knihovny naposledy otevřeny takto:
Obecní knihovna ve Velkých Heralticích
Místní knihovna v Malých Heralticích
Místní knihovna v Sádku

Středa 22. 12. 2021 16:00 – 18:00
Úterý 14. 12. 2021 16:30 – 17:30
Úterý 14. 12. 2021 17:45 – 18:45

V novém roce 2022 budou knihovny otevřeny hned první týden v lednu.
Výpůjční doba zůstává stejná.
Obecní knihovna ve Velkých Heralticích
Místní knihovna v Malých Heralticích
Místní knihovna v Sádku

Středa
Úterý
Úterý

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

POZOR! Místní knihovna v Malých Heralticích bude z provozních důvodů
v lednu a únoru otevřena pouze jednou v měsíci, a to následovně:
Leden
Úterý
18.1.2022
16:00 – 17:30
Únor

Úterý

16:00 – 17:30

15.2.2022

info Obecní knihovna
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Rozsvícení vánočního stromu ve Velkých Heralticích
Ani v letošním roce se bohužel neuskuteční slavnostní
rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem.
Tradice však zůstane zachována a vánoční stromeček bude
rozsvícen první adventní neděli.
Touto cestou chceme poděkovat Skupině ČEZ za finanční podporu, díky níž
můžeme obohatit vánoční výzdobu v naší obci.
Jana Zechová, starostka

Provoz ordinace MUDr. Krausová v době vánočních prázdnin
Od 22. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bude MUDr. Krausová čerpat dovolenou.
Bolestivé pacienty ošetří pohotovost AJNA Dental Clinic, Závodní 2885/86,
Ostrava-Vítkovice, a to ve všední dny od 18:00 hodin do 6:00 hodin, během
víkendů a svátků nepřetržitě.
Během víkendů a svátků ošetří bolestivé pacienty také Zubní chirurgie, s. r. o.
ve Slezské nemocnici v Opavě, a to od 8:00 hodin do 13:00 hodin.
info MUDr. Krausová

Prodej vánočních stromků
Lesy České republiky oznamují, že v letošním roce bude probíhat prodej
vánočních stromků obdobným způsobem jako v předchozím roce. Zakoupení
vánočního stromečku je možné pouze po individuální telefonické domluvě
termínu, kdy bude možnost vybrat si stromeček (smrk, borovice) z omezeného
množství. Tento prodej bude probíhat tradičně u budovy polesí na ulici
Zámecké ve Velkých Heralticích.
Telefonní kontakt: 737 497 613 (pondělí až pátek 7:00 - 15:00); rezervace
nejpozději do 10. 12. 2021
Info Lesy ČR

Tříkrálová sbírka 2022
Vážení a milí obyvatelé Velkých Heraltic, zdravím vás z Charity Opava.
Vaše obce se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci, která se již
stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.
Při minulé sbírce jsme museli upustit od tradičního koledování
po domácnostech. Přesto byla štědrost Vás dárců a vstřícnost mnoha
dobrovolníků, kteří nám pomohli sbírku zorganizovat netradičním způsobem,
skutečně obdivuhodná. Sbírka tak opět mohla pomoci tisícům potřebných lidí.
Díky tomuto Vašemu přispění jsme mohli v Charitě Opava z vykoledovaných
darů v tomto roce podpořit naše terénní služby, mezi něž patří charitní
ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic Pokojný
přístav. Všechny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem
v domácím prostředí. Vzhledem k nižšímu výnosu sbírky jsme sice nemohli
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pořídit plánovaný osobní automobil na CNG, ale mohli jsme dokončit
přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost. Získali jsme hezčí, větší, účelněji
vybavené prostory, které už začaly sloužit více než čtyřiceti dospělým lidem
s mentálním znevýhodněním z celého Opavska.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít na pomoc seniorům a vážně
nemocným pacientům, o které se naše terénní služby starají v jejich domácím
prostředí. Péče o vážně nemocné je pro rodiny často také finančně náročnou
záležitostí - rádi bychom pro ně pořídili zdravotnický, ochranný a hygienický
materiál nad rámec úhrad zdravotních pojišťoven. Naším záměrem je také
pomoc mentálně znevýhodněným klientům chráněného bydlení. Rádi bychom
vykoledované peníze použili na finanční spoluúčast schváleného investičního
projektu, jehož cílem je vybudování a vybavení nových bezbariérových bytů
pro tyto klienty.
TKS 2022 se bude konat v termínu od 1. do 16. ledna 2022. Jsme rádi, že se
koledníci z vašich obcí rozhodli do následující sbírky opět zapojit a věříme,
že vše provedou tak, aby vám koledování přineslo radost.
Připravujeme se na různé možnosti průběhu sbírky podle aktuální situace
v lednu. Pokud by se ukázalo, že klasické koledování není možné, nabízíme
možnost přispět do statických pokladniček, které
budou připraveny v obchodech, na úřadech,
v kostelích apod. A také bude možné přispět
do 31. ledna na tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800, VS pro Charitu Opava
777988012. (Viz QR kód platby.)
Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost, přejeme
pokojné Vánoce a do nového roku mnoho
naděje, Božího požehnání a všechno dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2022

Veselé vánoční slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje
a vůně smaženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas,
kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač
zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli
jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný
odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí v celém domě.
A věřte, že ani příroda není zvědavá na ty spousty oleje ze všech domácností,
které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu všemu zabránili, stačí
opravdu málo. Najít doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý olej
z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.
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Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo hory
křupavých řízečků, až vám z vánočních vinných klobás zbyde jen mastný
pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy z masa nebo až o Silvestru naaranžujete
do mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kapce, a uvidíte, že
po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat můžete i zapomenutý kus pevného
tuku, který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat i tradici
povánoční procházky k olejové popelnici s naplněnou PETkou a pozorovat,
kolik sousedů se do třídění pustilo s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme
o to, aby naše popelnice ani o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekly.
Třídímolej.cz

ZPRÁVY ZE ŠKOL A KNIHOVNY
Z dění v naší školičce
V říjnu děti navštívily interaktivní program agentury OKO Opava pod názvem
Mazlíčci. Děti si u Obecního domu pod vedením lektorky prohlédly sochy
v parku, vnímaly jejich rozmanitost, barvy, tvary a strukturu. Vyzkoušely si
různé výtvarné techniky, společně si zacvičily, také zhotovily vlastního
barevného mazlíčka pomocí akvarelové kresby. Všechny tyto sochy jsou
inspirovány současnou koronavirovou nákazou, představují různé viry, bacily
a bakterie. Většina je přístupná veřejnosti, v noci jsou osvětleny.
Skupinka starších dětí absolvovala předplavecký výcvik v Plavecké škole
Opava, společně s kamarády ze Základní školy.
Každoročně prožíváme svátek svatého
Martina prostřednictvím tradic, které tento
svátek provázejí. Děti dramatizovaly legendu
o svatém Martinovi, vyrobily si krásné bílé
koníčky, husičky, deklamovaly dialogová
říkadla, zpívaly písničky s pohybem (jízda
na koníčcích) o sv. Martinovi, modelovaly
podkovičky, pekly Martinské rohlíčky.
Týden
vyvrcholil
tradičním
Svatomartinským
průvodem
v MŠ
s postavenou vesničkou, jízdou na koníčcích,
zpěvem, deklamací říkadel a krojovanými
hospodyňkami, které obdarovaly napečenými
rohlíčky všechny děti a pracovnice MŠ.
Po tomto svátku se již připravujeme
na krásné období klidu a tajemného
očekávání – na advent.
Kolektiv MŠ Velké Heraltice
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ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Informace kulturní komise obce
Bohužel stejně jako vloni máme téměř za sebou další rok, zasažený pandemií
nemoci Covid-19. Jistě nemusíme nikomu z vás opakovat to, co slyšíme téměř
denně ze všech zpráv o různých omezeních a opatřeních. Ta dopadají nejvíce
na společenský a kulturní život, jelikož ten se vždy vyznačoval setkáváním
a sdružováním mnoha lidí. Jenže tyto aktivity jsou z epidemiologického
hlediska nejvíce rizikové, a proto také nejvíce omezované. Takto je tomu
i v naší obci a tím pádem jsme se i v letošním roce museli obejít bez tradičních
zábavních akcí pro děti, bez plesů a zábav, bez setkávání občanů, seniorů.
Ačkoliv nás to mrzí a je velká škoda, že se mnoho těchto úspěšných
a oblíbených akcí nemohlo konat, musíme respektovat všechna vládní nařízení
a doufat v lepší časy, kdy opět i kulturní a společenský život v naší obci se
rozběhne naplno.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Drakiáda a dýňování v Táboře
V sobotu 16. 10. 2021 proběhla v Táboře na hřišti drakiáda s dýňováním. Sraz
všech účastníků a majitelů draků byl zahájen v 14:00 hodin. Na obloze v jednu
chvíli lítalo 11 draků a byl to překrásný pohled. Největšího a nejdelšího draka
měl T. Havlík, který s ním sklidil velkou pochvalu. Koho již nebavilo pouštět
draka, vzal si připravenou dýni a vydlabal si ji dle své fantazie. Výtvory, které
děti s pomocí rodičů vytvořily, byly opravdu skvostné a bylo se na co koukat.
Každý za svůj výtvor dostal sladkou odměnu. Pro všechny bylo připraveno
občerstvení. Děti měly připravený teplý čaj a limonádu a dospělí horký
svařáček. Ani něco na zakousnutí nechybělo. Velmi děkuji členkám spolku
i jeho příznivkyním, které napekly výborné dobroty, na kterých jsme si to
odpoledne velmi pochutnali.
Počasí nám přálo. Vítr foukal do draků tak, jak se patří, a i sluníčko nám
zasvítilo. Doufáme, že se všem zúčastněným akce líbila a budeme se těšit
na příští rok.
Za spolek Tábor ve Slezsku Barbora Rezbáriková

Spolek Seniorů Šafrán
Spolek uspořádal finanční sbírku pro postižené tornádem do obce Hrušky.
Senioři z Velkých Heraltic přispěli částkou 11 300,- Kč, dárcům děkujeme
za finanční dar.
Na příští rok připravujeme plán činnosti, chtěli bychom se znova setkávat
se seniory, záleží na epidemiologické nákaze a nařízeních.
Všem přejeme krásné Vánoce, štěstí, spokojenost a zdraví v novém roce.
Za Spolek Seniorů Šafrán Bronislava Scheidelová
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Výlet seniorů
Milí přátelé,
chtěla bych se s vámi podělit o nevšední zážitek. Po dvou letech jsem
navštívila moje milé Opočno, kde jsem žila osm let. Přijela jsem se svými
přáteli z Domu seniorů z Velkých Heraltic, okr. Opava, kde v současné době
bydlím. Návštěva byla jen dvoudenní, ale o to více srdečná a milá.
Po nezbytném ubytování na koupališti Broumar, jsme zavítali na náměstí
F. Kupky, kde nás mile přivítal vždy dobře naladěný pan Jiří Králíček, toho
času poštouník u Maxmiliána v dobovém převleku. Velice poutavě nám
vyprávěl o historii města a jeho okolí, o vzácných stavbách a o významných
osobnostech a obdaroval nás propagačním materiálem a pamětními razítky
na pohlednicích, které tak nádherně ilustroval pan Netík. Přátelům jsem
ukázala krásná zákoutí města a po vynikajícím obědě v restauraci Praha,
zámecký park. Večer jsme měli domluvené setkání s kamarády ze Spolku
seniorů Opočna s paní Milenou Rohlenovou, která toto setkání připravila.
Přijeli jsme i s harmonikářkou Olgou a v restauraci Podloubí jsme strávili
příjemný večer. Přidala se k nám i skupinka mladých z Bohemilku a dokázali
jsme, že i dvě rozdílné generace najdou k sobě cestu a dovedou vytvořit
příjemnou atmosféru.
V neděli jsme navštívili Opočenský zámek a po dobrém obědě U Dolků a
návštěvě fotbalu jsme se vrátili zpět do našeho domova obohaceni o krásné
zážitky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Králíčkovi a paní Rohlenové
ze Spolku seniorů Opočno za vřelé přijetí a ochotu se nám věnovat. Dále paní
vedoucí z Broumaru za poskytnutí ubytování, restauraci Praha a Podloubí a
paní průvodkyni na Opočenském zámku.
Byli
bychom
rádi,
kdyby se naše setkání
opakovalo a naší přátelé
nás
navštívili
ve Velkých Heralticích.
Můžeme jim nabídnout
nádhernou jesenickou
přírodu,
ukázat
historickou
Opavu
a příjemné
posezení
v naší pergole u grilu
a s hudbou. Těšíme se
na Vás.
za seniory Jana Szczotková,
Velké Heraltice
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TJ Sokol Velké Heraltice
Tabulky našich družstev po podzimní části sezony 2021/2022
Rk. MUŽI I. B TŘÍDA Záp. Skóre Body

Rk.

DOROST
Záp. Skóre Body
OKRESNÍ PŘEBOR

1

Město Albrechtice

13

46:21

34

2

Velké Heraltice

13

28:14

29

1

Slavkov

11

57:17

30

3

Budišov n. B.

12

38:22

26

2

Velké Heraltice

11

55:13

28

4

Vítkov

13

36:26

24

3

Litultovice

10

46:16

24

5

Slavkov

13

45:31

23

4

Stěbořice

10

33:9

23

6

Jindřichov

13

22:28

22

5

Bolatice

11

65:17

18

7

SO Bruntál B

13

33:25

19

6

Chvalíkovice

11

22:23

16

8

Krásné Loučky

13

26:33

18

7

Oldřišov

11

38:33

14

9

Hlavnice

13

31:33

16

8

Vávrovice

11

34:46

13

10

Krnov B

13

26:35

15

9

Malé Hoštice "B"

11

28:45

13

11

Žimrovice

12

20:28

11

10

Kylešovice

11

29:51

7

12

Slavia Opava

13

19:25

10

11

Strahovice

11

8:86

3

13

Velké Hoštice

13

19:31

5

12

Chomýž

11

9:68

1

Rk.

STARŠÍ ŽÁCI
Záp. Skóre Body
OKRESNÍ SOUTĚŽ

Rk.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Záp. Skóre Body
OKRESNÍ SOUTĚŽ

1

Slavkov

7

36:7

16

1

Holasovice

6

89:38

18

2

Litultovice

7

29:6

16

2

Hradec n/M

7

72:40

16

3

Velké Heraltice

7

14:8

14

3

Slavkov

6

70:47

12

4

Vítkov

6

38:19

12

4

Vítkov

5

36:18

12

5

Holasovice

7

23:21

10

5

Velké Heraltice

7

54:74

9

6

Stěbořice

6

14:20

3

6

Budišov n/B

7

41:47

7

7

Vávrovice

6

4:56

3

7

Březová

7

52:93

1

8

Raduň

6

5:26

1

8

Štáblovice

7

33:90

1
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