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toto vydání obecního zpravodaje Vás bude 
informovat o dìní v naši obci, o práci 
zastupitelstva naši mìstské èásti a o èinnosti 
sdružení a zájmových organizací v obci. Také 
faráø Adam Málek Vás osloví u pøíležitosti 
velikonoèních svátkù.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

Z èinnosti zastupitelstva
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Vaše písemné podnìty a pøíspìvky, pozvánky na akce 
a informace o jejich prùbìhu jsou vítány na obecním 
úøadì nebo na emailové adrese lvalik@seznam.cz. 
Pøíspìvky prosím zasílejte pokud možno v aplikaci 
Word. Možno také doložit fotografie (pøikládejte zvláš�). 
vydal ÚMÈ Opava - Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, Suché Lazce

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2014.
úøední hodiny: úterý 16.30-18.00
telefon: 553 794 427
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Od vydání minulého Zpravodaje projednávali  
èlenové zastupitelstva na svých zasedáních tyto 
záležitosti:
Schválili návrh rozpoètu Mìstské èásti Opava-
Suché Lazce na rok 2014 ve výši 2.867.000 Kè.
- Vedením webových stránek obce povìøili i 
nadále pana Zavìšického. Zastupitelé dìkují 
panu Zavìšickému za dlouholeté vedení 
obecních stránek.
- Schválili pokraèování realizace protizáplavo-

vých opatøení v ulici K Vodojemu pokraèováním 
v pokládce obrubníkù smìrem k vodojemu.
- Bylo projednáno dokonèení schválení 
stavebního øízení autobusových zastávek na 
Pøerovci, po oèekávaném ukonèení stavebního 
øízení se zaènou zastávky stavìt.
- Dne 24. bøezna probìhlo za úèasti komise 
tvoøené zastupiteli mìstské èásti výbìrové øízení 
na celkovou rekonstrukci chodníkù od støedu 
obce smìrem na Pøerovec po levé stranì. 
Výbìrové øízení vysoutìžila firma Stazo 
s nabídkou v cenì 990 tis. Kè což bylo znatelné 
snížení èástky oproti pøedpokládané cenì. Celá 
akce bude hrazena z obecního rozpoètu. 
Probìhne odstranìní starých chodníkù, výmìna 
podloží a položení nové zámkové dlažby. 
Stávající vjezdy na parcely obèanù zùstanou 
zachovány. Práce budou zahájeny zaèátkem 
mìsíce dubna. Žádáme obèany, pøed jejichž 
nemovitostmi budou práce probíhat o souèinnost 
se stavební firmou, která se bude snažit je co 
nejménì omezovat.

Vite o tom, že Suché Lazce patøily do roku 1928 
mezi tzv. Moravské enklávy ve Slezsku?
Suché Lazce (bez osady Pøerovce, ale s malou 
èástí parcely èíslo 459/1 v katastrálním území 
obce Štítiny, a vèetnì Kravaøova, který je dnes 
souèástí katastrálního území Komárova 

2u Opavy). Tato enkláva mìøila 5,22 km .

Døíve též moravské obvody ve Slezsku, je 
pùvodnì oznaèení pro exklávy Markrabství 
moravského obklopené Slezskem, od roku 1783 
oznaèení pro èásti Markrabství moravského, 
spravované nadále až do roku 1928 sice 
slezskými úøady, ale podle moravských 
zemských zákonù. Jednalo se pøevážnì 
o moravské exklávy obklopené Slezskem, 
v jednom pøípadì však šlo o výbìžek Moravy. 
Témìø celé území tìchto "enkláv" je nyní 
souèástí Moravskoslezského kraje, polská èást 
je souèástí Opolského vojvodství.
Moravské enklávy bylo  oznaèení pro moravská 
území spravovaná sice slezskými úøady, ale 
podle moravských zákonù.

V roce 1850 z hlediska daòového byly enklávy 
podøízeny úøadùm c. k. místodržitelství 
Vévodství Horního a Dolního Slezska v Opavì. 
Danì však byly odvádìny na Moravu, s níž byly 
enklávy spojeny také po stránce právní (platily 

zde moravské zemské zákony), daòové (danì 
zde sice vybíraly slezské úøady, ale odvádìly je 
na Moravu) a volební (tvoøily jeden z 
moravských volebních okresù, který vysílal 
jednoho poslance do moravského zemského 
snìmu a jednoho poslance na øíšskou radu 
království a zemí do Vídnì). Moravì byla tato 
území podøízena i v oblasti školství èi 
spolkového života. Ze slezských zemských 
zákonù zde platily jen zákony o odstøelu zvìøe 
a silnièní zákony, vydané pro slezské okresy 
Opava a Bílovec.

Mezi moravským a slezským zemským snìmem 
se v 19. století konala i jednání o možném 
plném zaèlenìní enkláv do Slezska. K dohodì 
však nedošlo.

Tyto enklávy jako specifická správní území 
zanikly teprve se vznikem zemì 
Moravskoslezské 1. prosince 1928, avšak 
i nadále zde platily pùvodní moravské zemské 
zákony, pokud nebyly nahrazeny novými 
zákony. Jedná se o jedinou územní raritu typu 
enklávy, která zùstala èeskému státu, na rozdíl 
od enkláv Èeského království v Nìmecku, které 
existovaly od doby Karla IV. do 19. století.

zdroj: wikipedia.org, Mgr. Josef Hrabina

Mohlo by Vás zajímat - Moravské enklávy ve Slezsku
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

duben 2014

- Byla projednána žádost obèanù na øešení 
nebezpeèné dopravní situace na køižovatce ulic  
Májová - Na Pískovnì. Byl požádán odbor 
dopravy Statutárního mìsta Opavy o posouzení 
této nebezpeèné dopravní situace a navržení 
opatøení jak tuto situaci øešit.
- Zastupitelé byli seznámeni s peticí obèanù 
žádající o provedení celkové opravy 
komunikace ulice Na Pískovnì. Zastupitelé tuto 
petici vítají, podpoøí jejich dlouholetou snahu 
o zaøazení této akce do plánu investic mìsta. 
Doporuèují, aby se tato akce spojila 
s vybudováním odboèky ulice na parcelu èíslo 
15, která slouží k napojení rodinných domù ètyø 
rodin.
- Zastupitelé projednali prùbìh oslav osvobození 
obce, na které zvou všechny obèany obce.
Oslavy 69. výroèí osvobození naší obce za 
druhé svìtové války probìhnou v pátek 25. 
dubna 2014.
Ve 20 hodin vyjde od místní školy lampiónový 
prùvod, který projde obcí k pomníku obìtí obou 
svìtových válek. Zde pøednesou krátké kulturní 
pásmo žáci naši školy, promluví starosta obce 
a poté bude uctìna památka obìtí obou válek 
položením vìnce k pomníku padlých. Následnì 
se zúèastnìní odeberou na obecní høištì, kde 
u táboráku a obèerstvení  bude celá akce 
ukonèena.

Upozornìní obecního úøadu
Dne 2. dubna budou pøistaveny kontejnery na 
biologický odpad, dále budou pøistavovány 
kontejnery každou první støedu v mìsíci. 
Upozoròujeme obèany, že tyto kontejnery jsou 
urèeny pouze na trávu, shrabané listí a 
drobné vìtve. Vìøíme, že na tyto odpady v plné 
míøe využijete i kompostéry zapùjèené Vám 
mìstem Opava. Ostatní odpady musí obèané 
odvézt do sbìrných dvorù do Opavy, pro obèany 
naší mìstské èásti je to bezplatná služba.
Strojní zametání vozovek v naší mìstské èásti 

Ani letos nesmìl v rozpisu chybìt Hasièský 
ples, který se uskuteènil  8.2.2014 v sále 
Hostince U Baly. Všichni zúèastnìní se pøi 
hudbì skupiny Merkur výbornì bavili, nìkteøí 
až do brzkých ranních hodin.
Naši hasièi se už od listopadu vìnují intenzivní 
fyzické pøípravì v tìlocviènì základní školy. 
Každý pátek se po hodinovém tréninku støídá 5 
družstev, pøípravkou v 15h poèínaje a dorostenci 
ve 20h konèe. Dìti se vìnují posilování, 
kruhovým tréninkùm, ale také nejrùznìjším 
hrám. Nicménì všichni se už tìší, až se budou 
moci scházet zase v hasièárnì. Letošní mírná 
zima tomu jen nahrává a netrpìliví dorostenci 
neodolali a zaèali už trénovat i na dráze.
S jarem však pøichází také úklid a ten generální 
se 4. dubna nevyhne ani hasièárnì, okolí 
a bìžecké dráze u høištì. Údržba a pøíprava 
techniky se nesmí podcenit. Železný šrot 
posbírají hasièi v obci 12. dubna. Snìhu bylo jen 
málo, tak ani letos nebyla možnost zorganizovat 
závody na saních. Tato akce však bude urèitì 
nahrazena akcí jinou, neménì zajímavou.
Kalendáø pro jaro mají hasièi opìt velmi pestrý. 
Mimo soutìže (dìti: 26.4.v Tìškovicích, 8.5. ve 
Zlatníkách, 17.5. ve Slavkovì, 21.6. ve Velkých 
Hošticích, pøípravka: 7.6. ve Štìpánkovicích, 
dorostenci:  25.5. v Malých Hošticích) se 

všichni tìší na tradièní Pálení èarodìjnic, které 
je plánováno na 3.5., kde jinde než na Strážnici. 
Ani letos nebudou chybìt nejrùznìjší soutìže, 
znamenitá smaženice a snad ani projížïky na 
koních.
Zaèátek prázdnin si dìti, ani vedoucí nedovedou 
pøedstavit bez letního hasièského tábora, který je 
prozatím plánován na termín 5.-12.7., opìt na 
Barnovì. Plán soutìží má také družstvo mužù 
a místní zásahová jednotka nesmí chybìt pøi boji 
o Pohár primátora mìsta. Tato soutìž, která je 
každoroènì vyhlašována pro zásahové jednotky 
prvního okrsku a je specifická svými pravidly, 
se letos uskuteèní 18.5.2014 ve Vávrovicích.
V loòském roce se hasièùm ve spolupráci s obcí 
povedlo realizovat nutné opravy  zásahového 
vozidla. Byla provedena oprava karosérie 
(plechy a nosníky), oprava laku karoserie, 
výmìna podlahy ložné plochy a ošetøení 
podvozku konzervaèním voskem. Povedlo se 
také upravit interiér vozu - zateplení ložné 
plochy, úprava sedaèek, instalace vestavby pro 
umístìní zásahového materiálu a další drobné 
opravy. Všem, kteøí se na opravách podíleli, 
patøí velké díky.
Teï už se jen tìšit na sluníèko, další skvìlé 
výsledky a super zážitky.

Pavla Benšová Žùrková

bude probíhat vždy druhý ètvrtek (pøíp. pátek) 
v mìsíci.
Dále upozoròujeme majitelé psù, že poplatek za 
psa bylo nutné zaplatit do konce mìsíce bøezna. 
Vyzýváme proto obèany, kteøí tak neuèinili a� 
poplatek uhradí co nejdøíve na obecním úøadì, 
aby nemuseli tuto záležitost øešit v pozdìjší 
dobì pøímo v Opavì.

Ladislav Valík

Z kultury v obci
První akci v letošní plesové sezónì byl Obecní 
ples, který pøipravili zastupitelé obce pro celou 
veøejnost naší obce v sále restaurace U Balù.
Následovaly je plesy myslivcù, hasièù, 
restaurace U Balù, pochování basy a plesovou 
sezónu zakonèil maškarní ples dìtí mateøské 
školy.
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Støelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích

Rok 2013 jsme zakonèili závodem Mikulášská 
nadílka, který uspoøádl 7. prosince 2013 oddíl 
SKPK Opava - Suché Lazce v tìlocviènì 
Støední školy technické v Opavì. Oldøich 
Kubesa si vystøílel 3. místo a Sabina Kubesová 
se umístila na 1. místì. První závod v roce 2014 
byl uskuteènìn 18. ledna v Kostelci na Hané. 
V tomto závodì se Oldøich Kubesa musel 
spokojit s bramborovou pøíèkou. Sabina 
Kubesová obhájila 1. místo z posledního závodu 
ve své novém osobním rekordu. Kateøina Volná 
se umístila na 6. místì. Další závod halové 
sezóny se uskuteènil 15. února opìt v Kostelci 
na Hané. Tentokrát se Oldøich Kubesa prostøílel 
na 3. místo a Sabina Kubesová i pøes velký boj 
skonèila na 4. místì. Zatím poslední závod 
uspoøádal 1. bøezna oddíl Savana Klub Kuší 
Kostelec v Kostelci na Hané. Tento závod byl 
takovou malou generálkou na blížící se halové 
mistrovství Èeské republiky. Oldøich Kubesa 
umístil na 4. místì. Sabina Kubesová se v 
nejvyrovnanìjším závodì halové sezóny 
prostøílela na 3. místo, když o pouhý jeden bod 

porazila domácí Jaroslavu Nedìlníkovou. 
Halová sezóna bude ukonèena halovým 
mistrovstvím Èeské republiky, které se 
uskuteèní 5.-6. dubna v Otrokovicích. Tohoto 
závodu se zúèastni i 2 naší noví èlenové, kteøí 
budou støílet v nejmladší kategorii kadeti, jenž 
je do 18 let. Prvním novým èlenem je Natálie 
Mìchová ze Štítiny a druhým Daniel Kašpárek 
ze Suchých Lazcù. Pro oba to bude velká 
premiéra, tak jim držte všichni palce.

Sabina Kubesová

hoøet klubovna. Nejvìtší škody se už snad 
podaøilo opravit. Pár fotek z èinnosti vandalù si 
mùžete prohlédnout na nástìnce u Obecního 
úøadu. V sobotu 26. dubna se na Støelnici 
uskuteèní již tradièní soutìž z malorážky o 
„Pohár Osvobození Suchých Lazcù“ Soutìžit se 
bude ve tøech kategoriích a to do 15 let, dospìlí 
a veteráni (nad 45 let). Soutìž tøíèlenných 
družstev ve støelbì z malorážky pro 
sucholazecká obèanská sdružení a družstva 
složená z jednotlivých ulic Suchých Lazcù 
a soutìž pro dìti ve støelbì ze vzduchovky 
probìhne 14. èervna.                Sabina Kubesová

Areál Støelnice bìhem zimy nìkolikrát navštívili 
vandalové, jejichž nápady neznají mezí. Jak už 
jsme Vás nìkolikrát informovali, opìt došlo k 
proražení dveøí od buòky vedle pódia, kde 
nezùstalo témìø nic, co bylo ze železa, vèetnì 
stojek na sí�. Dalším cílem nièení byla klubovna 
areálu. Do odpadní roury byl pravdìpodobnì 
vložen dìlobuch, který po svém výbuch ponièil 
vybavení klubovny. Také došlo k odstøižení 
všech viditelných kabelù a k vykradení buòky, 
ze které zmizely veškeré kabely, prodlužovaèky, 
jež byly následnì spáleny hned vedle klubovny. 
V tomto pøípadì je vùbec štìstí, že nezaèala 

AVZO TSÈ ÈR – Základní organizace skála

utápìjí v rùzných závislostech. Potøebují zkrátka 
potlaèit úzkost z toho, že nejsou tím, èím by 
chtìli být. Kéž bychom se dokázali na sebe 
podívat víc pravdivì, pøiznat si svá omezení 
a radovat se z toho, co máme. Možná by pak na 
svìtì bylo ménì zla vzniklého z alkoholismu, 
hazardu nebo drog! Zranìní, pokud s ním èlovìk 
nepracuje, ho mùže zlikvidovat! Kéž bychom 
našli více odvahy podívat se na své bolesti 
a neutíkat od nich! Kéž bychom dovolili Bohu, 
aby je mohl promìnit v naše poklady. Milí 
pøátelé! Velikonoèní svátky nám ukazují, že 

bolest a radost patøí k sobì. Bolest je cestou 
k radosti a radost dává sílu unést bolest. Chtìl 
bych nám všem popøát, aby bolesti, které 
v životì máme, se nám stávaly jakýmisi 
posvátnými ranami, aby nás také vedly k vìtší 
dùvìøe v Boha. Pøeji nám, aby nás bolest, kterou 
v životì zakoušíme, uèila pokoøe a my se tak 
nauèili vzdávat toho, co nám neprospívá. Pøeji 
nám, abychom na svém tìle a ve svém životì 
dokázali zakoušet nejenom tajemství Ježíšovy 
smrti, ale i jeho zmrtvýchvstání. Pøeji nám všem 
pokojné a požehnané Velikonoce!  

P. Adam Málek, komárovský faráø.

Poøad bohoslužeb o Velikonocích
Kvìtná nedìle 13.04. - 18:00h (sobota 12.04.) 
v Suchých Lazcích Žehnání ratolestí a mše sv. 
se zpìvem Pašijí. 7:30h v Raduni Žehnání 
ratolestí a mše sv. se zpìvem Pašijí. 8:45h v 
Komárovì  Žehnání ratolestí (u sochy Panny 
Marie Lurdské), prùvod a mše sv. se zpìvem 
Pašijí. 10:15h v Nových Sedlicích Žehnání 
ratolestí a mše sv. se zpìvem Pašijí.
Zelený ètvrtek 17.04. - 16:00h v Raduni  Mše 
sv. veèeøe Pánì. 17:00h v Raduni   spoleèná   
Adorace v „Getsemanské zahradì“ 18:00h v 
Komárovì Mše sv. veèeøe Pánì s obøadem mytí 
nohou 12 mužùm 19:00-20:30h v Komárovì 
spoleèná Adorace v „Getsemanské zahradì“
Velký pátek 18.04. - 9:00-12:00h v Komárovì 
soukromá  Adorace v „Getsemanské zahradì“ 
15:00h v Raduni Køížová cesta 15:30h v Raduni 
Velkopáteèní obøady 16:30h v Raduni spoleèná 
Adorace v „Božím hrobì“
17:30h v Komárovì Køížová cesta 18:00h v 
Komárovì Velkopáteèní obøady 19:00-20:30h v 
Komárovì spoleèná Adorace v „Božím hrobì“
Dnes je den pøísného postu !
Bílá sobota 19.04. - 8:00-16:00h v Komárovì 
soukromá Adorace v „Božím hrobì“ 9:00-
16:30h v Raduni soukromá Adorace v „Božím 
hrobì“ 16:30h v Raduni Mše sv. vzkøíšení pánì

19:30h v Komárovì Mše sv. vzkøíšení pánì
Doneste si s sebou svíèky!
Velikonoèní nedìle 20.04. - 7:30h v Raduni  
Mše sv. se zpìvem sboru 8:45h v Komárovì  
Mše sv. se zpìvem sboru 10:30h v Nových 
Sedlicích  Mše sv.. Po každé mši sv. žehnání  
velikonoèních pokrmù!
Velikonoèní  pondìlí 21.04. - 7:30h v Raduni  
Mše sv. 8:45h v Komárovì Mše sv. 10:30h 
v Suchých Lazcích Mše sv.
Pøíležitost ke svátosti smíøení
sobota 12.04. - Komárov 7:30-8:00h;  
Suché Lazce 17:30-18:00h.
nedìle 13.04. - Raduò 7:00-07:30h; 
Nové Sedlice od 11:00h.
pondìlí 14.04. - Komárov 17:30-18:00h.
úterý 15.04. - Raduò 15:30-16:30h;* 
Komárov 17:00-18:00h.*
støeda 16.04. - Komárov 17:30-18:00h.
ètvrtek 17.04. - Raduò 15:30-16:00h;  
Komárov 19:15-20:00h.
pátek 18.04. - Komárov 19:15-20:00h.
* zpovídá cizí zpovìdník. Pamatujme na 
závazek, který vyplývá z církevního pøikázání, že 
každý katolík se má vyzpovídat ze svých høíchù 
aspoò jednou do roka a pøijmout Svátost oltáøní 
aspoò ve velikonoèní dobì!
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10. výroèí renovace kaple v Suchých Lazcích.

duben 2014

Velikonoce 2014 - bolest a radost

Je to již deset let od doby kdy v naší obci 
probìhla renovace kaple. Tøi mìsíce pøed 
samotnou rekonstrukcí probíhalo nutné jednání 
na úøadech, a zajiš�ování potøebných 
znaleckých posudkù. První opravy probìhly 
21.9.2002. Generální oprava (kromì fasády) 
trvala dva roky a skonèila na posvícení v roce 
2004, kdy byla kaple znovu otevøena. Práce na 
opravách se provádìly brigádnickou formou 
zcela zdarma a zúèastnilo se jich celkem 76 
obèanù vèetnì hasièù. Celkem se tak na kapli 

odpracovalo 9000 hodin. Financování oprav 
bylo tvoøeno pøevážnì formou veøejné sbírky. 
Obèané byli v této sbírce velice štìdøí. Sbírka 
probíhala ve dvou kolech. Další finance byly 
obdrženy z rozpoètu obce, z farního úøadu 
a velkou finanèní podporu pøinesli jednotliví 
sponzoøi, kterých nebylo zrovna málo. Dílo bylo 
zapoèaté v dobì, kdy v obci panovalo velké 
nadšení pro tuto opravu a bylo také úspìšnì 
dokonáno.

Dušan Koneèný 

Milí pøátelé! Název mého pozdravu jistì ètete 
v blízkosti takzvaného Svatého týdne, tedy 
týdne, který zaèíná Kvìtnou nedìlí a konèí 
Velikonocemi. Je to týden, kdy se v našich 
chrámech prolíná smutek a radost - nostalgické, 
plné bolesti a náøkù nápìvy postních písní støídá 
plné elánu a euforie velikonoèní Aleluja. Nìkdo 
si možná klade otázku, proè to tak vlastnì je, že 
jsme každoroènì v liturgii nejprve tlaèeni k 
postnímu smutku, i když se nám èasto úplnì 
nechce být smutnými, a poté o Velikonocích 
jsme zase vyzýváni k radosti, i když nám vùbec 
nemusí být do smíchu? Èím to je? Proè to má 
køes�anská liturgie takto poskládáno? Bùh po 
nás nechce, abychom byli dobrými herci, kteøí 
v postu budou dojemnì plakat a o Velikonocích 
zahrají ukázkový úsmìv na tváøi. Nechce, 
abychom byli herci, kteøí dokonale zahrají to, 
co se od nich oèekává. Jsem pøesvìdèen, že 
jestli po nás Bùh opravdu nìco chce, tak je to 
pøedevším pravdivost.
Prožívání smutku a radosti bìhem velikonoèních 
svátkù nám má pøipomenout, že bolest a radost 
spolu úzce souvisí! Obojí patøí k životu. Ani 
jedno ani druhé nelze úplnì ze života vymazat. 
A dokonce jsou tyto dvì emoce v životì èlovìka 
èasto spojené. Je to nádhernì vidìt u malých 
dìtí. Když malé dítì pláèe a nám se podaøí 
odvést jeho pozornost, dojde k zajímavé situaci: 
to dítì ještì pláèe a už se zároveò smìje! My 
dospìlí se hodnì hlídáme, abychom svoje emoce 
nedávali najevo, a tak si nìco takového 
nedovolíme, ale dìtem jde pomìrnì snadno 
plakat a smát se najednou. Domnívám se, že 
právì toto je jedno z hlavních témat 
velikonoèních svátkù. Uvìdomit si, že bolest 
a radost patøí k životu, že spolu souvisí, že jedna 
bez druhé nemùže existovat! My bohužel èasto 
ty dvì emoce od sebe oddìlujeme. Èasto se 
ponoøujeme do smutku, jsme skleslí, zubožení. 

Nìkdy zase naopak zdùrazòujeme, až pøíliš 
moc, naši radost. Jsou to vìtšinou ty jásavé 
„hurá akce“, kde všichni tleskají, usmívají se, 
jsou veselí, ale jsou to èasto jen laciná gesta. 
Pravým umìním v životì každého èlovìka je 
spojit dohromady radost i bolest. Znamená to 
pochopit, že bolest je cestou k radosti a radost, 
že dává sílu unést bolest. A domnívám se, že 
právì o Velikonocích nám mùže tato pravda 
nejvíce dojít. Pán Ježíš zakusil bolest v plné 
míøe. Zakusil bolest fyzickou, ale zakusil také 
opuštìnost a prázdnotu. Zároveò ale Ježíš 
zakusil, že smrt není v životì èlovìka koneènou 
stanicí, že Bùh je silnìjší než všechno zlo. Ježíš 
v krátkém èase na sobì zakusil obrovskou bolest 
i obrovskou radost. Protože radost i bolest 
k sobì neodmyslitelnì patøí. To, co je naším 
nejvìtším zranìním, je paradoxnì naším 
nejvìtším pokladem. Tam, kde je naše nejvìtší 
bolest, tam se zároveò skrývá náš nejvìtší 
poklad. Tam, kde jsme zranìní, slabí, tam jsme 
ochotni si pøiznat, že potøebujeme pomoc. 
Bolest nás vede k pokoøe, k vìdomí, že nemáme 
všechno ve svých rukou. Bolest nás vede 
k pochopení, že ve svìtì není všechno ideální 
a krásné, ale že nìkteré vìci jsou zkrátka 
nedokonalé. I my jsme nedokonalí. A pokud si 
èlovìk pøizná, že je omezený, zranìný a slabý, 
tak má šanci otevøít se Boží pomoci a zaèít ji 
pøijímat. A tak právì bolest a utrpení mùže vést 
k hlubšímu kontaktu s Bohem a odevzdanosti do 
jeho rukou. Ale není to tak jednoduché. Èlovìk 
má tendenci se bolesti vyhýbat a je to 
pochopitelné. Nechce se nám trpìt, nechceme 
být omezováni! Jenže pokud si své vlastní 
zranìní a omezení nepøiznáme a dereme se za 
svými nereálnými plány, tak nám hrozí, že 
znièíme sami sebe i všechno kolem. Kolik lidí je 
dnes vystresovaných a znièených z toho, že 
nedokážou dostát svým nedostižným ideám? 
Kolik lidí se dnes dere za nìèím, co nikdy 
nemùžou získat, a proto, že jim to nejde, se 

Nìkolik fotografií z rekonstrukce
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Fotbalový oddíl TJ Suché Lazce

duben 2014

Pochování basy 2014 Suché Lazce - pokraèování fotogalerie

Sucholazecký fotbal po nepøíliš vydaøeném 
podzimu, prodìlal v rámci zimní pøípravy 
nemalé zmìny. Všechny tyto zmìny by mìly 
v koneèném dùsledku vést k záchranì našich 
fotbalistù v okresním pøeboru, ovšem jestli tomu 
tak skuteènì bude, ukáže až samotná soutìž, 
která startuje pro fotbalisty Suchých Lazcù 29. 
3. 2014 domácím zápasem s Kobeøicemi „B“. 
Zmìny v kádru Suchých Lazcù se dotkly 
nejenom hráèské základny, ale taktéž trenérské, 
pøièemž na post hlavního trenéra pøišel k našim 
fotbalistùm velmi zkušený trenér Jaromír 
Chmel, který pùsobil v rámci své trenérské 
kariéry napø. ve Slezském fotbalovém klubu 
Opava, Žimrovicích èi Hradci nad Moravicí. 

Jeho asistentem se stal Roman Vašíèek, který 
zároveò bude plnit i roli vedoucího mužstva. 
V rámci hráèských posil pøišel k našemu týmu 
do záložní øady Robin Chmel, Michal Høivnáè 
a Vladislav Führich. Do obrané øady se k týmu 
pøipojil René Groda a nejvìtší posilou našeho 
celku je bezesporu návrat útoèníka Ondry Vlhy.
 
Kompletní složení TJ Suché Lazce

Brankáøi:
Radek Matrosz, Martin Oriešèík
Obránci:
Jiøí Lacuch, Emil Buksa, Josef Doboš, Lukáš 
Dener, Petr Kubín, Roman Novák, René Groda, 

Foto ze zimní pøípravy v Tìškovicích 

Noc kostelù  23.5.2014
kaple sv. Andìlù strážných Opava - Suché Lazce
Program:
18:00-19:00 - Mše svatá + májová pobožnost
19:00-19:20 - Povídání o historii kaple (Dušan 
Koneèný)
19:20-19:35 - Hudební zastavení (pøíèná flétna- 
Lidmila Frièová, varhany-Martina Kubánková)  
19:35-20:00 - Koncertní vystoupení chrámové-
ho pìveckého sboru Cantate Domino pod 
vedením Venduly Foltýnové, prohlídka kùru, 
varhan a sakristie.

Noc kostelù 2014 je: Pozváním všech lidí dobré 
vùle ke spoleènému setkání a k objevování 
krásy køes�anských výtvarných a architektonic-
kých pokladù. Projevem kreativity a dùvìry 
v život u lidí, kteøí chrámy stavìli a zdobili, ale 
i u tìch, kteøí je dnes obývají a chtìjí se podìlit 
o svou víru, o svùj život, a svoje osobní 
obdarování a dovednosti. Nabídkou zakotvené 
køes�anské spirituality, modlitby a služby 
potøebným. Znamením živé spolupráce 
køes�anských církví (ekumenismus), která 
zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
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Fotbalový oddíl starší žáci

duben 2014

TJ Suché Lazce, Vás srdeènì zvou na všechna 
soutìžní utkání a žádají Vás o podporu v boji 
o záchranu v okresním pøeboru.

Za Vaší podporu pøedem dìkujeme !

Soutìž starší žáci 

Malé Hoštice
Suché Lazce
Suché Lazce
Suché Lazce
Budišov n/B
Velké Heraltice
Suché Lazce

1+7 sk. B

Suché Lazce
Brumovice
Melè
Zlatníky
Suché Lazce
Suché Lazce
Bøezová

Pochování basy 2014 Suché Lazce

Mládež obce Suchých Lazcù poøádala v sobotu 
1.3.2014 masopustní maškarní prùvod a bál 
POCHOVÁNÍ BASY v sále Hostince U Baly. 
K poslechu a zábavì hrála skupina "Remix". 
Pro hosty byla pøipravená bohatá tombola. 
Zábavy se zúèastnilo mnoho našich 
spoluobèanù. Vybrali jsme pro Vás nìkolik 
zajímavých fotografií z této tradièní akce.

foto: Jiøí Teichmann ml.

Rk. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Žimrovice
Stìboøice
Vøesina
Pustá Polom B
Jakartovice
Hnìvošice
Litultovice
Hradec n/M
Skøipov
Malé Hoštice
Dolní Benešov B
Kobeøice B
Služovice
Suché Lazce

+
10
8
7
7
7
6
6
5
6
5
4
3
3
1

0
2
0
3
2
1
2
1
3
0
1
2
5
2
2

-
1
5
3
4
5
5
6
5
7
7
7
5
8
10

Body
32
24
24
23
22
20
19
18
18
16
14
14
11
5

Skóre
37: 16
38: 24
30: 19
27: 20
27: 15
21: 20
28: 28
27: 30
25: 28
23: 29
24: 27
13: 20
17: 31
12: 42

Lukáš Graf
Záložníci:
Lukáš Lenc, Robin Chmel, Martin Mikšík, 
Vladislav Führich, Michal Høivnáè
Útoèníci:
Ondra Vlha, Ondra Heèko, Lukáš Mikšík, 
Daniel Diehel
Trenér: 
Jaromír Chmel
Asistent trenéra a vedoucí mužstva:
Roman Vašíèek 

Zimní pøíprava zaèala pro naše fotbalisty již 
velmi brzy a to zaèátkem mìsíce ledna a pro-
bíhala støídavì v Suchých Lazcích v Raduni 
a v Tìškovicích, kde také byla na umìlé trávì 
odehrána nìkterá pøátelská utkání. Celkovì 
fotbalisté Suchých Lazcù v pøípravných 
utkáních, slavili ètyøikrát vítìzství, jedenkrát 
jsme remizovali a dvakrát se z vítìzství radovali 
naši soupeøi. 

Pøátelská utkání TJ Suché Lazce v zimní 
pøípravì

Sucholazecký fotbal s nejvìtší 
pravdìpodobností dozná zmìn nejenom v rámci 
fotbalového týmu, ale také ve vedení (výboru), 
jelikož na 4. dubna 2014, byla svolána volební 
valná hromada, která si na svém zasedání zvolí 
nové vedení, které povede náš fotbalový klub 
v následujících letech. 

Suché Lazce 
Suché Lazce

Tìškovice
Kylešovice

Nové Sedlice
Suché Lazce
Bolatice „B“

1:4
0:1
4:7
1:1
0:4
4:2
3:6

Krasné Pole
Zlatníky

Suché Lazce
Suché Lazce
Suché Lazce

Komárov
Suché Lazce

-
-
-
-
-
-
- datum / èas

10.04. 16:30
20.04. 15:00
04.05. 15:00
11.05. 15:00
21.05. 17:00
24.05. 14:45
01.06. 15:00

Tabulka po podzimní èásti okresní pøeboru 
soutìžního roèníku 2013/2014

Rozpis utkání starších žákù pro jaro 2014.

Fotbalový oddíl TJ Suché Lazce
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