OBECNÍ ZPRAVODAJ
~ STŘÍBRNÁ LILIE~ ~ HERALTICKÉ LISTY ~
XII. ročník
č. 1/2019 - Obecní úřad Velké Heraltice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřála do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí,
pracovních a společenských úspěchů a plno upřímné lásky. Přeji Vám, aby se
Vám v novém roce vyplnila všechna přání a dodrželi jste všechna svá
předsevzetí.
Jana Zechová, starostka obce

Čertování

Vánoční koncert ve Velkých Heralticích
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
MUDr. Szwarc oznamuje, že z důvodu dlouhodobé nemoci neordinuje.
Bližší informace na dveřích ordinace.
Tříkrálová sbírka 2019
Vážní a milí občané, počátkem letošního roku se mnozí z Vás podíleli
na v pořadí již devatenácté Tříkrálové sbírce. S radostí vám můžeme sdělit, že
se v obci Velké Heraltice a v jejich místních částech vybralo 38.721,- Kč.
Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku dosáhla částky 2.326.492,- Kč, budou
opět sloužit nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým
charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba spolu s mobilním hospicem
pomáhají v domácím prostředí, zlepší pracovní podmínky zaměstnancům
v našich chráněných dílnách, pomohou osobám s mentálním či duševním
onemocněním a také osobám s mentálním a zrakovým postižením, kterým
poskytujeme chráněné bydlení.
Chtěl bych Vám proto z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava, ale
především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou.
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

Důležité upozornění - Poplatky za psa, vodné a stočné!!!
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2019 se nemění a je stanoven:
100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa,
starobní důchodci 60,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího
psa, se splatností do 30. 6. 2019.
VODNÉ A STOČNÉ
Cena pro rok 2018 u vodného je ve výši 33,- Kč/m3 a cena stočného ve výši
23,- Kč/m3 se splatnosti do 30. 6. 2019.
Výměr poplatku s platebními údaji bude k vyzvednutí na Obecním úřadě
ve Velkých Heralticích od 25. 2. 2019.
Poplatky 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
- na poště.
Pro snadnější identifikaci plateb žádáme o uvedení variabilního symbolu dle
formuláře, případně o upřesnění ve zprávě pro příjemce.
info Obecní úřad
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Dotace
Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy ve Velkých
Heralticích“
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Na tento projekt se také podařilo získat
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci programu na podporu
financování akcí s podporou Evropské
unie ve výši 997.563,34,- Kč.
Projekt „Skupinový vodovod Velké Heraltice – čerpací stanice, vodovodní řád
(výtlak), úpravna vody“
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
Předmětem podpory bylo zprovoznění vrtů pod zámkem a vybudování nové
úpravny vody. Rekonstrukce probíhala od června do října 2018.
Dotace z EU byla ve výši 3.000.000,- Kč.

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

V letošním roce chce obec pokračovat s výstavbou Skupinového vodovodu
ve Velkých Heralticích, a proto požádala Moravskoslezský kraj o dotaci
ve výši 5.000.000,- Kč z programu Drobné vodohospodářské akce 2019.
Dále požádala Moravskoslezský kraj o dotaci ve výši 400.000,- Kč
na „Rekonstrukci budovy obecního úřadu ve Velkých Heralticích,“ respektive
na rekonstrukci přízemí OÚ, ve kterém vznikne nová obřadní síň.
Obec chce také žádat o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova na projekt „Víceúčelové hřiště v Sádku.“
Doufáme, že naše žádosti projdou hodnotitelskými komisemi a požadované
dotace nám schválí.
info Obecní úřad

Vítání dětí duben 2019
Žádáme rodiče novorozenců, aby v případě, že mají zájem o účast
na slavnostním obřadu Vítání dětí, se nejpozději do 22. 3. 2019 přihlásili
na Obecním úřadě ve Velkých Heralticích. Děkujeme a těšíme se na setkání
s Vámi.
info Obecní úřad
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Počet občanů k 31. 12. 2018
K 31. 12. 2018 měly Velké Heraltice celkem 1625 obyvatel, z toho ve Velkých
Heralticích 1012 obyvatel, v Sádku 276 obyvatel, v Malých Heralticích 182
obyvatel, v Košeticích 82 obyvatel a v Táboře 73 obyvatel.
info Obecní úřad

Knihovna informuje
Výpůjční doba knihoven od 1.1.2019
Pondělí 9:00 - 12:00
Středa
16:00 - 19:00
Úterý
16:30 - 17:30
Úterý
17:45 - 18:45 (sudé týdny)

Knihovna Velké Heraltice
Knihovna Malé Heraltice
Knihovna Sádek

Jak se stát čtenářem knihovny?
Stačí navštívit knihovnu a mít s sebou občanský průkaz, případně jiný doklad,
kterým můžete doložit svou totožnost. Po registraci do knihovny můžete
využívat všech jejich služeb.
Co potřebujete k vystavení čtenářského průkazu:
Čtenář do 15 let
- vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem
- peníze na zaplacení registračního poplatku
Registrační poplatek: 10,- Kč/rok
Čtenář nad 15 let
- platný občanský průkaz
- peníze na zaplacení registračního poplatku
- vyplněná a podepsaná přihláška, zavazující dodržování knihovního řádu
Registrační poplatek: 20,- Kč/rok
Podmínky půjčování:
Půjčovní doba: 51 kalendářních dnů
Prodloužit výpůjčku lze maximálně 2x vždy o 1 měsíc, a to prostřednictvím
- e-mailu: knihovnavelkeheraltice@seznam.cz,
knihovnamaleheraltice@seznam.cz, knihovnasadek@seznam.cz,
- zprávy přes facebookovou stránku Obecní knihovna Velké Heraltice nebo
- osobní návštěvou.
Nelze prodloužit:
- titul, který je rezervovaný,
- titul, který je vypůjčen déle než 100 dnů.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY A KNIHOVNY
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. S dětmi jsme navštívili Slezskou tvorbu, kde nás seznámili
s výrobou a zdobením vánočních ozdob. Další den jsme si užili v kině Mír, kde
jsme shlédli hudební představení Krejčíka Honzy, navštívili jsme adventní
výstavu v Zámku ve Velkých Heralticích. 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“.

7. 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 kouzelným
oříškem, který plní každé přání.
A co nás čeká?
23.2. plánujeme „Maškarní karneval“ pro děti do 10let, srdečně Vás tímto
zveme a těšíme se na Vaši účast. Rodičům a babičkám předem děkujeme
za připravené sladké pohoštění.
28.2. bude v MŠ „Den otevřených dveří“, kdy si rodiče mohou přijít pohrát se
svými dětmi a informovat se.
23.4. a 24.4. od 9-15:00hod. plánujeme „Den otevřených dveří“ pro budoucí
děti, které nastoupí do MŠ.
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.
Za MŠ Sádek Romana Hildebrandová
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Z dění MŠ Velké Heraltice
V lednu jsme se všichni sešli na školní zahradě, abychom si společně užili
skromnou nadílku sněhu. Děti si s rodiči zasáňkovaly, pokoušely se lyžovat
na dětských lyžích a také hrály hokej na příjezdové cestě.
Všichni se občerstvovali horkým čajem. Na závěr děti obdržely medaile za své
sportovní výkony a také sladkou odměnu.
Po pohodovém odpoledni se rodiče a děti rozešli spokojeně do svých domovů.
Za MŠ Velké Heraltice Milena Špalková

Naší druháčci se stali Ježíškovými vnoučaty!
Společně s paní učitelkou se zapojili do projektu s velkým nadšením a celým
svým srdcem.
V předvánočním čase se vypravili na návštěvu do Charitního domova
pro seniory v Opavě na Kylešovské ulici. Po návštěvě v tomto domově mají
druháčci další babičku:), a to babičku Helenku!
Naší babičce Helence je 84 let. Je to velmi milá, vitální, příjemná, vzdělaná
dáma, které by málokdo hádal takový úctyhodný věk. Usměvavá babička
se nezalekla 14 žáčků, kteří byli babičku navštívit, naopak. Její tvář zdobil
úsměv po celou dobu návštěvy.
Naše první setkání bylo protkáno
pohodou, úsměvem, nadšením,
písněmi, ale hlavně povídáním o
životě a dětství babičky Helenky.
Děti
nadšeně
vyprávění
poslouchaly, byly zvídavé a na
závěr se babičky ptaly na různé
otázky. Už nyní se těší na další
setkání, protože jim slíbila další
vyprávění,
ale
tentokrát
s fotografiemi ze svého života.
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Děti si pro babičku připravily obrázky a andílka z keramiky, kterého druháčci
společně vytvořili v kroužku Tvořivé ruce. Babička byla z malých drobností
velmi potěšena.
A protože je babička Helenka již osamělá, rozhodly se děti s paní učitelkou, že
se o babičku Helenku budou starat a snažit se ji potěšit. S babičkou si děti
vzájemně dopisují, posílají babičce pohled pro radost, kreslí babičce obrázky a
plánují babičku Helenku během roku navštívit.
Cílem zapojením do projektu je dětem přiblížit povědomí o seniorech,
příležitost dělat radost, otevřít dětem srdce a umět podat pomocnou ruku.
Mgr. Petra Zemková, učitelka

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉM A SPORTOVNÍM DĚNÍ V OBCÍCH
Mikulášská nadílka ve Velkých Heralticích
První prosincová sobota roku 2018 opět patřila dětem a Mikulášské nadílce.
Tentokrát s podtitulem „Čertování“ a jak již název napovídá, krátce po zahájení
se to v sále společenského domu ve Velkých Heralticích čerty jenom rojilo.
Během odpoledne děti tvořily v dílničkách vánoční dekorace: netradiční
zvonečky, ozdobné kolíčky a veselé postavičky čertů a andílků. Děti byly
velmi tvořivé a kreativní, a tak byl za chvíli celý sál plný nádherných dekorací.
Samozřejmě nemohla chybět promenáda čertů, která se netradičně odehrála
formou hry molekuly. A tak děti protančily celým sálem a ukázaly
své čertovské kostýmy.
Nakonec se malí i velcí čerti naučili společně několik básniček a za pomoci
vyrobených zvonivých zvonečků se jim podařilo přivolat Mikuláše,
samozřejmě i s pomocníkem andělem, nezbednými čerty a s nadílkou balíčků.
Strach a obavy ze zlobivých čertů po rozbalení balíčků vystřídaly úsměvy
na tvářích dětí, které si hned hrály s míčky s kuličkovou výplní.
Těší nás, že se mikulášské nadílky účastní stále hojný počet dětí a že se udržuje
tato krásná tradice.
Za kulturní komisi Olga Štěpánová

Rozsvícení vánočního stromu ve Velkých Heralticích
TJ Sokol Velké Heraltice ve spolupráci s Obcí Velké Heraltice se snaží
dodržovat tradice, a proto již podruhé uspořádal první adventní neděli
na parkovišti U tří kaštanů společenské setkání pod názvem „Rozsvícení
vánočního stromu“.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, občerstvení ale i
prodejní stánky s výrobky dětí z místní mateřské školy nebo s domácími sýry.
O zpestření zahájení se postaraly děti a učitelky z Mateřské školy Velké
Heraltice, které zazpívaly několik koled.
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Členové Sokola připravili pro návštěvníky zabíjačkové speciality jako ovar,
polévku, tlačenku nebo škvarkovou pomazánku. Pro nepříznivce zabíjačky
byly nachystány bramborové placky, bramborové spirály nebo párek v rohlíku.
Také nemohly chybět tradiční vánoční nápoje jako svařák, čaj s rumem nebo
punč a sladké koláče.
Dalším zpestřením odpoledne bylo vystoupení žáků Základní školy Velké
Heraltice, kteří zazpívali vánoční písně. Nejmenší návštěvníci si mohli napsat
svá tajná přání v „Ježíškové poště“.

Největší potlesk sklidila řezbářská show s motorovou pilou v doprovodu
rockové muziky a pyroefektů. Profesionální řezbář během několika málo minut
vytvořil z obyčejného špalku dřeva, umělecké sochy.
Po vystoupení Trubačů ze Slezské Harty byl slavnostně rozsvícen vánoční
strom a odpálen ohňostroj.
Pořadatele akce velmi mile překvapilo množství občanů, kteří se přišli podívat,
popovídat si a vánočně se naladit.
Děkujeme tímto všem pořadatelům a ostatním dobrovolníkům za pomoc
při přípravě a organizaci!
Za Obec Velké Heraltice Kristýna Smolková

Mikulášská nadílka v Táboře
5.12.2018 se v Kulturním domě v Táboře uskutečnila tradiční mikulášská
nadílka s tvořením. Pro děti byly připraveny dílničky i občerstvení. Ani dospělí
nebyli ochuzeni a mohli si pochutnat na domácím pečivu a kávě či čaji dle
libosti. Letos k nám přišel opravdu strašidelný čert, ale anděl s Mikulášem před
ním všechny děti úspěšně uchránili. Po několika slzičkách, slibech a krásných
básničkách dostali všichni balíček plný dobrot a už se těšíme na další rok.
Barbora Rezbáriková

Vánoční koncert ve Velkých Heralticích
Obec Velké Heraltice v loňském roce uspořádala první adventní koncert.
Pozvání přijaly profesionální hudebnice a zároveň vyučující Základní
umělecké školy v Opavě, a to Lenka Lebedová (kytara), Bc. Barbora
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Grygarová (zpěv) a MgA. Michaela Ripková, vystupující také
pod pseudonymem Dona Michelle (housle, elektrické housle).
Tyto umělkyně nám v komorní atmosféře zahrály a zazpívaly klasické, ale i
moderní písně a také nám předvedly kouzlo elektrických houslí. Nakonec si
společně s publikem zazpívaly vánoční písně.
Děkujeme všem návštěvníkům a účinkujícím, že si v tom vánočním shonu našli
chvíli a přišli se nad šálkem kávy a cukroví naladit vánoční atmosférou.
Za Obec Velké Heraltice Kristýna Smolková

Vánoční zpívání v Táboře
V pravé poledne se 24.12.2018, již tradičně v kulturním domě v Táboře,
rozezněly vánoční koledy, které secvičily děti z naší obce. Ani svařák a
voňavé cukroví samozřejmě nemohlo chybět. Jsme velmi rádi, že můžeme
občanům každoročně vytvářet krásnou vánoční atmosféru a velmi děkujeme za
jejich podporu a přízeň. Těšíme se na vás opět o Vánocích.
Barbora Rezbáriková a děti

O Heraltický škrpál - Erik tým si opět vybojoval zpátky trofej pro vítěze
V sobotu 5. 1. 2019 uspořádal TJ SOKOL VELKÉ HERALTICE
za nevlídného větrného a deštivého počasí jubilejní 10. ročník populárního
velkého zimního turnaje v malé kopané „O Heraltický škrpál“.
I tentokrát se pořadatelé mohli opřít o sponzorské a finanční zajištění turnaje,
o které se zasloužil pan Miroslav Fojtík-revize vyhrazených elektrických
zařízení a Rostislav Štěpán z THT Real.
Naše poděkování míří k vedení ZŠ Velké Heraltice, které nám bezplatně
poskytlo vyhřáté prostory šaten a sociálek a také za poskytnutí kuchyňky
pro přípravu pitného režimu pro účastníky, obci Velké Heraltice za zajištění
odpadkových košů a rozkládacích lavic, heraltickým hasičům za zapůjčení
velkokapacitního stanu, dále Vaškovi Šrekovi, který zajistil příděl klobás a
cigár pro přítomné a také Kristíně Štěpánové, Janě Šrekové a Martinu Fickovi
za přípravu a prodej pochutin či pitného režimu. Velký dík patří
dobrovolníkům a příznivcům za přípravu hrací plochy a okolí, ze kterého
odhazovali po dva večery i v samotný den konání turnaje haldy sněhu.
Zdárný průběh sportovní části škrpálu obstaral v roli rozhodčího René Štěpán,
funkce časomíry a zdravotnického dohledu se zdárně zhostil Martin Weiss.
Heraltického fotbalového sletu se nakonec zúčastnilo sice pouze 7 týmů, ale
díky tomu sehrál každý tým v základní i závěrečné části celkem rekordních 8
utkání. Diváci mohli fandit hráčům z řad místních fanoušků, současných a
bývalých členů TJ Sokol Velké Heraltice, ale pozvání také přijali hráči
ze Sádku, Sv. Heřmanic, Hlavnice, Opavy, Slavkova, či Dolního Benešova
atd., celkem se na hřišti vystřídalo na 60 hráčů.
Základní část turnaje byla sehrána systémem každý s každým s hrací dobou
11

2*4 min. a nejlépe se vydařila favoritům heraltického Cica týmu a obhájcům
Erik týmu, k nim do semifinále postoupili nováčci z Hlavnice pod vedením
heraltického Daniela Kleina a každým rokem lepšící se sádečtí Řezníci.
Ve skupině o 5.-7. místo si nejlépe vedli slavkovští, kteří předčili opaváky a
tým se Sv. Heřmanic. V semifinálových bojích potvrdily své výsadní postavení
Cica a Erik tým. V boji o bronzový
flek nakonec Sádek udolal vysílené
hlavnické borce a zajistil si třetí
příčku. V repríze loňského finále se
opět z konečného vítězství radoval
Erik tým, který tentokrát po velmi
tuhém boji udolal naše hráče 2:1 a
opět získal trofej pro vítěze-bečku
piva a pohár do své moci.
Direktoriát turnaje pak přidělil
Patriku Rubému ze slavkovského
týmu cenu pro nejlepšího hráče a
nejlepším gólmanem byl vyhlášen
Ladislav Melich ze Sádku a nejlepším střelce turnaje se 8 brankami stal Adam
Rolný z Cica týmu.
TJ Sokol Velké Heraltice touto cestou ještě jednou děkuje všem
organizátorům, spolupracovníkům, sponzorům, hráčům a fanouškům za přízeň,
kterou opět poctili tuto zimní sportovní akci. Proto již nyní se všichni těšíme
na první lednovou sobotu roku 2020, kdy otevřeme druhou desítku jejího
konání.
Za TJ Sokol V. Heraltice M. Šmajstrla

Zimní Heraltická smeč 2019
Netradičně v polovině ledna, v sobotu 19., uspořádal Volejbalový oddíl TJ
Sokol Velké Heraltice již 4. ročník tradičního turnaje smíšených družstev,
který proběhl v tělocvičně ZŠ, kde nám bylo poskytnuté plné zázemí. Pro hráče
a návštěvníky organizátoři připravili plný servis spojený s takovým turnajem.
Takže nechybělo bohaté občerstvení ve formě tekutých potravinových doplňků
a také výborná gulášová polévka, kterou uvařila naše členka Jana Šreková,
obědové menu ve formě pečených kuřecích stehen, která nám připravili
v restauraci Záložna z Brumovic.
Nyní k samotnému volejbalu, letošního ročníku se zúčastnilo 9 družstev, za
které hrálo 52 hráčů. Bohužel letos nedorazili dva tradiční účastníci Hlavnice a
Brumíci, kteří se na poslední chvíli odhlásili. Přivítali jsme tyto týmy: vítěze
předchozích tří ročníků Lechtáme to (Skrochovice - Opava), Vyvolené
(Opava), Účelovka (Opava), Čipmánky (Opava), Hřbitov pro Micinku
(Opava), Neplašky, Holasky, nově tým Heřmanice a domácí tým Bizonů.
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V letošním ročníku se rozlosovala družstva do dvou základních skupin, které
skončili v tomto pořadí:
skupina A: 1. Účelovka 2. Hřbitov pro Micinku 3. Lechtáme to 4. Čipmánkové
a 5. Bizoni
skupina B: 1. VyVolení 2. Heřmanice 3. Neplašky a 4. Holasky
Už v zápasech základních skupin byl k vidění moderní, rychlý a tvrdý volejbal,
zejména při střetu dosavadního jediného vítěze předchozích ročníků, týmu
Lechtáme to s pozdějším vítězem letošního ročníku.
V druhé části turnaje hrají jednotlivé týmy o konečné umístění, a to podle
jejich umístění v základních skupinách, první s prvním hrají finále, druhý
s druhým o 3 místo atd. Na konečném 9. místě se
umístil poslední tým ze skupiny A, tým domácích
Bizonů. V utkání o konečné 7. místo se utkali týmy
Čipmánkové s Holaskami, vyhráli Čipmánkové 15:6
a 15:9. O 5. místo se utkali Lechtáme to
s Neplaškami, po dvou vyrovnaných setech, které
skončili výhrou každého setu pro jeden z týmu 14:15
a 15:13, se musel odehrát rozhodující třetí set, který
už s větší převahou zvládl tým Lechtáme to, a to
15:9. O 3. místo se utkal tým z Heřmanic s týmem
Hřbitov pro Micinku, vyhrál Hřbitov pro Micinku 2x
11:15. Finále si zahráli nejlepší týmy ze základních
skupin, dlouholetý účastník všech dosud námi
organizovaných turnajů tým VyVolených a tým
Účelovka. Finálový duel, který začal přesně v 17:00
nám všem ukázal opět mnoho krásných, dlouhých,
tvrdých výměn a po tuhém boji vyhrál tým Účelovka
2x 20:16.
Za organizační tým musím vyjádřit poděkování všem
lidem, kteří nám pomohli zvládnout celý turnaj.
Zejména chceme poděkovat Romaně a Kristýně
Rašovým a Kristýně Jurečkové, které po celý turnaj
zajišťovaly obsluhu u prodejního stánku. Dále
chceme poděkovat Jiřímu Haasovi, který odpískal
skoro všechna utkání a Ajfelovi (M. Šmajstrlovi),
který celý turnaj moderoval.
Dále patří velké poděkování partnerům turnaje, kterými byli: Obec Velké
Heraltice, Ponožky MORAVEC, HitRádio ORION, Penzion&Restaurant U Tří
kaštanů, JPL SERVIS – Jaroslav Luks, Jana Šreková, která napekla dorty pro
vítězná družstva, Zednictví Petr Kukol a členům volejbalového oddílu, kteří
poskytli věcné dary.
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Celá volejbalová sobota byla pak zakončena slavnostním vyhlášením turnaje,
oceněním nejlepší hráčky Elizabeth Ptáčková (Hřbitov pro Micinku),
nejlepšího hráče domácího Ajfela (Bizoni). Po předání cen všem zúčastněným
týmům a putovního poháru vítěznému týmu se všichni účastníci podělili o své
pocity a dojmy z turnaje při posezení všech zúčastněných družstev.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli: organizátorům,
sponzorům, základní škole a všem hráčům a fanouškům. Věříme, že i příští rok
si v tělocvičně zasmečujeme a sejdeme se na 5. ročníku minimálně ve stejném
počtu družstev a hráčů jako letos. A termín – 25.1.2020!
Předtím se ale ještě uvidíme na Heraltické Smeči, která proběhne v sobotu
3.8.2019. Takže sportu ZDAR! A volejbalu zvlášť!
Za organizační výbor Jarda Luks

Volejbalová mládež poprvé na turnaji a hned placka!
Už druhým rokem triumvirát trenérů Tomášové Musálek a Bjalek s Jardou
Luksem vedou mladé volejbalové nadšence k tomuto sportu, vždy každou
středu v tělocvičně od 18:00 hodin. V neděli 20.1.2019, se vybraní hráči
zúčastnili prvního turnaje BMV (Barevného MiniVolejbalu) v Opavě ve
Sportovní hale ZŠ Mařádkova.
Turnaj BMV je rozdělen do tří barevných skupin dle věkových kategorií
(oranžová, červená a modrá), v oranžové a červené kategorii hrají dvojčlenné a
v modré kategorii hrají tříčlenné týmy. Podle počtu přihlášených týmů jsou
týmy rozlosovány do základních skupin. Každé utkání se hraje na dva sety
s vymezeným časem (červená kat. - 5 min. / modrá kat. – 7 min.). Utkání
vyhrává ten tým, který má v součtu více uhraných bodů.
Za náš oddíl nastoupili v červené kategorii
dva dvoučlenné týmy ve složení Franta
Jurčík s Tadeášem Musálkem a Klárka
Musálková s Patrikem Luksem, kteří byli
rozlosováni do dvou základních skupin.
V modré kategorii hráli v tříčlenném
volejbale Katka a Bea Nowické s Adamem
Šrekem.
Naše dva páry v červené kategorii ve svých
základních skupinách skončily shodně na
třetím místě, což je odsunulo v další fázi
turnaje do skupiny k bojům o konečné 5. – 8.
místo. O konečném umístění našich dvojic v celém turnaji rozhodl závěrečný
souboj obou našich týmů, který nakonec určil, že se pár Klárka Musálková a
Patrik Luks umístili na 6. místě a dvojice Franta Jurčík a Tadeáš Musálek
skončili na 7. místě. Zde bych chtěl podotknout, že oběma dvojicím utekl
postup do finálové skupiny doslova o pár bodů. V každém případě jim chceme
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poděkovat za předvedené výkony a věříme, že v dalších turnajích nám ukáží,
že mají min. na finálovou skupinu.
Velkou radost nám udělal náš trojčlenný tým ve
složení Bea a Katka Nowické s Adamem Šrekem,
kteří se po těsných soubojích probojovali na
konečné třetí místo z osmi zúčastněných týmů
v jejich modré kategorii. Za jejich výkon jim
touto cestou gratulujeme!
Jsme rádi, že si mohli naši svěřenci okusit
volejbalový turnaj se svými vrstevníky z jiných
oddílů a že i přes to, že se volejbalu věnují krátkou
dobu, jim mohou být rovnocennými soupeři.
Dosažené výsledky jim dávají novou motivaci do
dalších tréninků a turnajů, kterých se chceme
zúčastnit.
Další turnaje ze série turnajů BMV proběhnou
v hale ZŠ Mařádkova v termínech:
Neděle 17.2.2019
Neděle 24.3.2019
Neděle 14.4.2019
Začíná se vždy v 9:00.
Na závěr bychom chtěli poděkovat hráčům za předvedené výkony a rodičům,
kteří přišli podpořit děti. A pokud budete chtít podpořit naše mladé hráče i Vy
a podívat se, jak hrají se svými vrstevníky z Opavy a okolí, přijďte se podívat.
Naši hráči budou rádi, za Vaši podporu.
Za mládežnické družstvo Volejbalového oddílu TJ Sokol Velké Heraltice Jaroslav Luks

Vážení občané dovoluji si vám nabídnout Mé služby zejména čištění
komínového průduchu s revizní zprávou
Komínový průduch umím vyčistit 5ti různými způsoby, to
znamená že i když není přístup na střechu, není problém
komín vyčistit.
Součástí služby je vyčištění kouřovodu, výběr odstraněných
sazí, úklid po kominické práci vysavačem, kontrola
spalinové cesty a Zpráva o provedení kontroly dle aktuální
Vyhlášky č. 34/2016 Sb.

A TO JEN ZA 300,- KČ.
Kontaktovat mě můžete na tel: 770 611 211
nebo na facebook.com/Topkominictvi
Kontaktní adresa je Jakartovice 45, 747 53
Kontaktovat mě můžete od 8:00-20:00, rád Vám zodpovím
veškeré Vaše dotazy
David Mlčoch
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