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dovolte mi Vás co nejsrdeènìji pozdravit a z 
pozice novì zvoleného starosty mìstské èásti 
Suché Lazce Vám taktéž podìkovat za dùvìru, 
kterou jste vložili do všech novì zvolených 
zastupitelù. 

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

24.
strana

prosinec 2014

Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. Pokud máte doma 
zajímavé historické fotografie budeme moc rádi, když 
nám je zapùjèíte k okopírování. Dìkujeme za pomoc.
Vaše písemné podnìty, pøíspìvky, pozvánky na akce 
a zajímavé informace o jejich prùbìhu rádi zaøadíme 
do zpravodaje. Podklady posílejte na emailovou adresu 

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady.

redakce@suchelazce.cz. Pøíspìvky prosím zasílejte 
v elektronické podobì tedy napø. v aplikaci Word, Open 
office, apod.. Fotografie k èlánkùm prosím pøikládejte 
zvláš�, mùžou být i na pamì�ových kartách, pøípadnì 
USB discích. Zpravodaj vydal ÚMÈ Opava-Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, www.suchelazce.cz
Telefon: 553 794 427, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
nebo info@suchelazce.cz
Úøední hodiny starosta úterý 16:30-18:00 a ètvrtek 
17:00-19:00. tel. starosta: 734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický 
www.davedesign.cz, tel.: 608 722 154
prosinec 2014, náklad 320 výtiskù
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Velmi rád bych také využil tìchto øádkù k 
podìkování celému minulému zastupitelstvu 
za jejich práci pro mìstkou èást a pak zvláštì 
podìkovat panu Miloslavu Kostøibovi, který 
po celá tøi volební období vykonával funkci 
starosty a v øíjnových komunálních volbách 
se rozhodl již neobhajovat svùj mandát. Všem 
minulým zastupitelùm jsem podìkoval za jejich 
práci i osobním dopisem a panu Kostøibovi 
a panu Valíkovi jsme oficiálnì podìkovali na 

prvním zasedání zastupitelstva, které se konalo 
2. prosince 2014. S ohledem na dané skuteènosti 
a koneèný výsledek komunálních voleb je 
zøejmé, že Suché Lazce vstupují do zcela nové 
etapy svého rozvoje a správy. Jsem také velmi 
rád, že již pøed volbami bylo zøejmé, že všechny 
subjekty, které kandidovaly do zastupitelstva, 
mìly v podstatì, až na malé výjimky, stejné 
priority a s ohledem na tento fakt pìvnì doufám, 
že v následujícím období udìláme všichni pro 
naplnìní tìchto priorit vše co je možné i nutné. 
Vážení a milí, rád bych Vás vždy také v tomto 
úvodním slovì starosty, seznámil s èinnosti 
úøadu. Od ustavující schùze neubìhlo mnoho 
dní a týdnù, ale jsem rád, že se nìkteré vìci již 
povedly. Suché Lazce požádaly o èíslo 
orientaèní a popisné na naší hasièskou zbrojnici, 
taktéž požádaly Technické služby Opava, aby 
provedly vyèištìní kanalizaèního potrubí pod 
ulicí Na Štìpnici a souèasnì, aby byl opraven 
celkovì znièený døevìný plot na høbitovì, kde 
Technické služby jsou správcem tohoto objektu. 
Za sebe jsem velmi rád, že se povedlo hned ze 

S eu cc zh aé   L 

S eu cc zh aé   L 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

v kategorii starších dorostenek, Tereza 
Krystýnová v kategorii støedních dorostenek 
obsadila 5. místo. V chlapecké kategorii ve 
starším dorostu se Vojtìch Støílka umístil také 
na 5. místì a ve støedním dorostu Jiøí Lerche 
a Dominik Kubesa shodnì na místì 2. Test 
z požární ochrany splnili všichni bez ztráty 
bodu. Nezbývá než držet palce v jarním kole.
Družstvo mužù však také nezahálelo a postaralo 
se o ukázkovou reprezentaci naší obce. Pánové 
se letos zúèastnili seriálu soutìží v rámci 
Opavské ligy v požárním sportu 2014. V této 
prestižní soutìži se ve velké konkurenci 17ti 
družstev umístili celkovì na krásném 8. místì.
Zimní pøíprava ve formì posilování, her 
a teamových soutìží probíhá bìhem zimních 

Práce dìtí ze základní školy S.Lazce více na str. 7.

mìsícù v místní tìlocviènì. Ani letos si hasièi 
nenechali ujít odpoledne strávené s "nebeskou 
výpravou" pod vedením Svatého Mikuláše. 
V den jeho svátku se všichni sešli u Myslivecké 
chaty, spoleènými silami ozdobili okolí pamlsky 
pro lesní zvìø a pak se písnièkou, øíkadlem èi 
koledou zasloužili o odmìnu od Mikuláše. Vhod 
pøišel také horký ovocný punè a letošní poslední 
opékané buøty. A nejbližší plán pro zaèátek 
pøíštího roku? Sestry a bratøi hasièi jsou srdeènì 
zváni na Valnou hromadu Sboru dobrovolných 
hasièù, která se uskuteèní dne 16. ledna 2015 
od 17h v Kulturním zaøízení obce. A ochuzeni 
nezùstanou ani milovníci tance. Tradièní 
Hasièský ples se bude konat 21. února 2015 od 
20h v sále Hostince U Balù, kde bude k tanci 
a poslechu hrát skupina Merkur. Závìrem 
bychom chtìli upøímnì podìkovat bývalému 
zastupitelstvu MÈ Opava - Suché Lazce v èele 
s panem Milošem Kostøibou za jejich práci 
a podporu našeho sboru v uplynulých letech. 
Vìøíme, že s novým zastupitelstvem bude naše 
spolupráce pokraèovat nadále k prospìchu celé 
naší obce. Všem spoluobèanùm pøejeme 
pøíjemný advent, klidné prožití vánoèních 
svátkù a do nového roku pøedevším zdraví.

Ohni zmar!! SDH Suché Lazce
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

prosinec 2014

zaèátku našeho funkèního období najít již teï 
zhruba deset lidí, kteøí jsou ochotní pracovat pro 
naší mìstskou èást v rámci veøejných brigád 
a prvním výsledkem tìchto brigád je vyèištìní 
kanalizaèní stoky pod Suchými Lazcemi, která 
vede k železnièní trati. Taktéž se povedlo získat 
bezplatnì nové vybavení kanceláøí našeho úøadu 
a provedli jsme vymalování všech prostor 
vèetnì knihovny. Intenzivnì se také pracuje 
v rámci likvidaèní a inventarizaèní komise, 
abychom zkompletovali majetek mìstské èásti 
a pøedevším vylikvidovali starý, nepotøebný 
a znièený majetek. Mj. jsem také požádal paní 
øeditelku ZŠ a MŠ Martinu Škrobánkovou, aby 
naše dìti vyzdobily vánoèní stromeèek. Taktéž 
jsme zvýšili poèet hodin úøadu mìstské èásti, 
tak, aby naší obèané mìli komfortnìjší možnost 
komunikace s úøadem v pøípadì své potøeby. 
Vážení v závìru bych Vám všem rád popøál 
klidné prožití vánoèních svátkù v kruhu 
rodinném a taktéž popøát mnoho zdraví, štìstí 
a síly do nového roku, aby rok 2015 pro Vás byl 
plný radosti a úspìchu a aby byl rokem, kdy se 
Vám splní malá, ale i velká životní pøání.

S úctou Petr Oriešèík , starosta.

Vzhledem k tomu, že výsledky voleb nebyly 
oficiálnì vyhlášeny v rozhlase dovolujeme si je 
tímto zveøejnit pro úplnost ve zpravodaji. Volby 
do zastupitelstev obcí probìhly v pátek 
10.10.2014 od 14:00 do 22 hodin a v sobotu 
11.10.2014 od 8:00 do 14:00h. Výsledky voleb 
pak Státní komise zveøejnila 14. øíjna a od 
tohoto dne zaèala bìžet 10. denní lhùta pro 
podání pøipomínek. Po uplynutí této lhùty 
nastala zákona povinnost  minulého starosty 
pana Miloslava Kostøiby svolat do 15 dnù nové 
zastupitelstvo. Ke svolání ustanovujícího 
zasedání došlo 7.11.2014. Na tomto ustanovu-
jícím zasedání probìhla dle programu mimo 
jiné: Volba volební komise, Volba návrhové 
komise pro pøípravu návrhu usnesení, Volba 

starosty MÈ Opava - Suché Lazce, Volba 
místostarosty MÈ Opava - Suché Lazce, Urèení 
funkcí, pro které budou zastupitelé uvolnìní. 
(urèení funkce starosty a místo starosty zùstali 
neuvolnìní). Na prvním zasedání složili všichni 
noví zastupitelé slib, poté byl tajnou volbou 
zvolen nový starosta p. Oriešèík a místostarosta 
p. Nelešovský. Pøesný prùbìh ustanovující 
schùze najdete na webu: www.suchelazce.cz. 
Celkový poèet osob zapsaných ve výpisech 
ze seznamu volièù a jejich dodatkù 857
Celkový poèet volièù 539
Celkový poèet odevzdaných obálek 538
Volební úèast  62,89%. Platné hlasy 5112
Jména a pøíjmení zvolených èlenù 
zastupitelstva:
Vol. strana è.1 - NAŠE OBEC
1. Mgr. Martina Škrobánková
2. Lukáš Dener 
3. Mgr. Josef Hrabina

Volební strana è.2 - ÈSSD
1. Ing. Petr Žùrek  
2. Ing. Václav Skuplík 
3. David Závìšický 
4. Mgr. Petr Oriešèík 
5. Pavel Nelešovský 
6. PhDr. Richard Dener 
7. Vladimíra Lencová 

Volební strana è.3 - KSÈM
1. Ing. Petr Paláèek 

Náhradníci:
Vol. strana è.1 - NAŠE OBEC
1. Bc. Jiøí Lerche
Vzhledem k tomu, že pan Mgr. Josef Hrabina 
odstoupil byl prvním náhradníkem pan Bc. 
Jiøí Lerche.
Podrobné informace o výsledcích najdete zde:
http://www.suchelazce.cz/volby2014_zastupitels
tvo.htm
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Ve druhé polovinì roku byla jednotka sboru 
dobrovolných hasièù obce povolána ke tøem 
zásahùm, všechny byly nahlášeny jako 
technická pomoc. Vìtšinou se jednalo 
o odstranìní pøekážek z komunikací, øešení 
akutních stavù.
27. záøí se jednotka zúèastnila 11. roèníku 
soutìže jednotek SDH SMO „O putovní pohár 
primátora mìsta Opavy“ ve Vávrovicích. Jedná 
se o akci vyhlašovanou pro všechny zásahové 
jednotky mìsta Opavy. Letos se soutìže 
zúèastnila také jednotka dobrovolných hasièù 
z polského Raciborze. Tato soutìž má specifická 
pravidla a to tím, že každý èlen družstva si na 
startu vylosuje svou pozici v sestavì. Nikdo 
tedy dopøedu neví, co bude jeho úkolem. Naše 
jednotka se z 12ti zúèastnìných družstev 
umístila na krásném 5. místì.
17. øíjna dopoledne jsme na hasièské dráze 
srovnávali terén až na hranici pozemku. Ruènì 
bychom to nezvládli, i když nejsme žádné 
oøezávátka, pro jistotu jsme vèas oslovili 
p. Chalupu s bagrem a ten nám ho poslal i s moc 
šikovným øidièem. Po øádném vykolíkování 
a zamìøení hranice mezi obecním 
pozemkem(hasiè.dráhou) a sousedy se bagr dal 
do práce. Nám v tu chvíli nezbylo nic jiného než 
ho zpovzdálí nadšenì sledovat. Kolem obìda už 
byla dráha srovnána dle našich požadavkù. Nyní 
èekáme na dosypání pravého boku dráhy 
zeminou v její zadní èásti a na jaøe zasejeme 
novou trávu.
Dne 28. øíjna byla v Raduni uspoøádána 
pravidelná zkouška hasièských èerpadel s cykli-
ckým školením strojníkù. Na naší technice 
nebyly shledány žádné závady. Momentálnì je 
technika zkontrolována a pøipravena na zimní 
provoz. Mladí hasièi se po prázdninovém 
odpoèinku koneènì doèkali svých páteèních 
tréninkù v hasièárnì. Podzimní tréninky jsou od 

tìch jarních odlišné svou náplní, jelikož 
podzimní kolo hry Plamen zahrnuje jiné 
disciplíny než kolo jarní. Bylo tedy tøeba se 
pøipravit na štafetu 4 x 60m a závod požárnické 
všestrannosti. Pro nìkteré to bylo jen 
zopakování a pøipomenutí si, ale od záøí pøibylo 
pár nováèkù v pøípravce i mezi mladými hasièi 
a složení družstev bylo malinko pozmìnìno. 
Noví, i ti zkušenìjší, si mohli všechno naneèisto 
zkusit o sobotním odpolední 4. øíjna na 
Strážnici. Všichni si tak provìøili, co je tøeba 
ještì dopilovat. Uzlování, základy topografie, 
práce s buzolou, zdravovìda, pøekonání vodního 
pøíkopu a další stanovištì byla pro dìti 
pøipravena na trase dlouhé cca 1,5 km ve Štítinì. 
V sobotu 11. øíjna poèasí odpovídalo babímu 
létu, proto se dopoledne opravdu vydaøilo. 
Soutìže se zúèastnilo 14 hlídek mladších žákù 
okolních vesnic a 9 družstev žákù starších. 
Družstvo starších žákù obsadilo ve štafetì 4 x 
60m bramborovou pozici, stejnì jako v závodì 
požárních všestrannosti jedno z družstev 
mladších žákù. Získané body z obou disciplín 
se dìtem pøipoètou pøi jarním kole hry Plamen.
O týden pozdìji, 18. øíjna, vyrazili své znalosti 
a bìžecké schopnosti zúroèit naši dorostenci. 
Opìt za pøíjemného poèasí si i oni splnili pøi 
bìhu dlouhém cca 2,5km okolím Zlatník nìkolik 
stanoviš�. Do sezóny 2014/2015 nastoupilo 
5 jednotlivcù v rùzných kategoriích. Amálie 
Žùrková, náš velký favorit, obhájila 1. místo 
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Buïte obezøetní. POLICIE ÈR - s blížícími 
se vánoèními svátky se opìt rozmáhají krádeže 
v rodinných domech, zejména u starších obèanù. 
To se napø. pod záminkou prodeje  rùzných vìcí 
apod. vnutí do domu, v nestøeženém okamžiku 
prohledají celý dùm a odcizí nejen finanèní 
hotovost. Proto upozoròujeme, aby obèané 
ve vlastním zájmu nikoho cizího nevpouštìli 
do domu a øádnì uzamykali své rodinné domy 
i ze strany dvora a zahrady. V pøípadì výskytu 
podezøelých osob ihned volejte mìst. policii.
Buïme zodpovìdní za to, co dýcháme. 
Zima je tady a vìtšina z nás zaèala topit tuhými 
palivy. Tímto chci nejprve pøipomenout 
obèanùm stále platnou vyhlášku, která 
majitelùm nemovitostí ukládá povinnost mít 
platný doklad o pravidelné kontrole spalinové 
cesty, vystavený odbornou firmou nebo 
kominíkem. 
Dále prosím zkuste do vašeho kotle neházet to, 
co tam nepatøí (plasty, odpadky apod.), šetøeme 
naše životní prostøedí a zdraví všech.
Èím mùžeme naší obci pomoci? Pøi 
procházkách si èasto všimnete nìkterých 
problémù naší obce. Mùžete nám je sdìlit 
a spoleènì pak nalezneme øešení. Takto se 
napøíklad druhou sobotu v listopadu domluvilo 
nìkolik mužù nejen ze zastupitelstva naší obce 
a proèistili vyústìní odpadní stoky pod Suchými 
Lazcemi. Odpadní voda, splašky a kal z polí 
pomalu zanášejí potok, zvedají dno koryta, èímž 
se snižuje prùtok vody pøi vìtších srážkách, 
snižuje se prùøez pod mostem a dochází 
k zanášení kanalizaèních vyústìní do vodoteèe.

Závìrem bych chtìl popøát všem 
spoluobèanùm do Nového roku 2015, 
abychom se vzájemnì tolerovali, aby se nám 
v obci dobøe bydlelo i dýchalo. Pøeji všem 
zastupitelùm, aby pøi zasedáních panovala 
soudržná pracovní atmosféra, která povede 
k jednomu cíli a to k spokojenosti obèanù.

dìkujeme  za dùvìru, kterou jste do nás 
zvolením do obecního zastupitelstva vložili. 
Vážíme si jí a uvìdomujeme si naši odpovì-
dnost za chod obce a její budoucí podobu. Jistì 
øada z vás oèekává rychlé zmìny a aèkoliv jsme 
se na možné zvolení do zastupitelstva obce 
pøipravovali, je pro všechny z nás tato role nová 
a na tuto situaci si teprve zvykáme. Neradi 
dìláme ukvapené závìry a kroky, a proto vás 
prosíme o èas, chceme se dopodrobna seznámit 
s provozem a  agendou obecního úøadu a obce. 
Urèitì ale stojí za pøipomenutí pár již 
zavedených pravidel spoleèného života v obci 
a doporuèení.
Venèení psù má svá pravidla. Pøipomínáme 
všem, kteøí mají psy, že jsou za své ètyønohé 
miláèky zodpovìdní. Zajistìte, aby se psi 
netoulali po obci volnì. Bojí se jich nejen dìti, 
ale také nìkteøí dospìlí obèané. A hlavnì, 
nevíte, co se mùže stát. Pøi procházkách po nich 
uklízejte exkrementy, nikdo si domù nechce na 
botách donést voòavou památku. Jak jistì víte, 
za porušení povinností mùže být postih podle 
pøestupkového zákona, dìkujeme za pochopení.
Neparkujte prosím na chodnících. 
Upozoròujeme øidièe, majitele osobních 
automobilù, že chodníky slouží pøedevším 
k bezpeènému pohybu chodcù a dìtí pøi 
frekventovaném provozu motorových vozidel na 
silnici. S pøechodem na zimní èas zaèal opìt 
platit zákaz parkování ve vedlejších ulicích obce 
i na chodnících a ve vjezdech. Žádáme obèany, 
aby ho dodržovali a tím se vyhnuli zbyteèným 
problémùm pøi prùjezdech a nekomplikovali 
práci zamìstnancùm obce pøi odstraòování 
snìhové nadílky.

Vážení spoluobèané.

prosinec 2014

místostarosta
Pavel Nelešovský

Napøíklad srnèí zvìø je díky svému trávicímu 
systému velmi náchylná na rychlou zmìnu 
druhu potravy a nevhodnì pøedložené krmivo 
mùže vést k úhynu této krásné zvìøe. Na konci 
léta se také zvýšila intenzita ochrany zemì-
dìlských plodin pøed èernou zvìøí (divoèáky). 
Se zmìnami v krajinì (žnì) a dozráváním 
kukuøice se èerná zvìø pøemístila právì do 
kukuøièných lánù, kde je schopná pobývat delší 
dobu aniž by tuto krytinu opouštìla. Nezøídka 
zde samièí zvìø klade své potomky. V plodinách 
pak vznikají nemalé škody, které dìlají vrásky 
jak zemìdìlcùm, tak myslivcùm. Èlenové 
mysliveckého sdružení se snažili tìmto škodám 
pøedcházet hlídáním takovýchto lánù. Na 
vhodná místa rozmístili pøenosné posedy 
a v pravidelných noèních službách tak mohli 
tlumit poèty èerné zvìøe. Bohužel však nebylo 
možné obsadit velké lány na všech expono-
vaných místech, a jak již bylo zmínìno, není 
jednoduché pøinutit divoèáky, aby tuto, pro nì 
atraktivní krytinu, opustili. To si mohli také 
ovìøit honci na uspoøádaných naháòkách 
v kukuøici, kde aèkoliv v leèi zjevnì narazili na 
tlupy divoèáku, tato inteligentní zvìø kolem nich 
jen probìhla a zùstala uvnitø lánù. Zvýšeným 
úsilím se nakonec podaøilo ulovit 16ks èerné 
zvìøe a úèinnì tak snížit jejich aktivitu v 
plodinách. Jen nás mrzí, že pøestože byli 
osloveni, nahánìk se nezúèastnil nikdo ze 
zástupcù zemìdìlcù, kteøí na tìchto plochách 
hospodaøí a o jejichž majetek se jednalo 
pøedevším. Dosud bylo celkovì za tento rok 
v naší honitbì uloveno 58 ks èerné zvìøe. Dne 
13.12. se uskuteèní hon mysliveckého sdružení.  
Sraz honcù a myslivcù bude v 8h na louce pod 
Podvihovem - Nová, smìr Pustá Polom  
„U hráze“. Letos byl zastaven prùbìrný odstøel 
srnèí zvìøe dle plánu chovu a lovu. Dùvodem je 
velký pokles stavu srnèí zvìøe v honitbì, který 
je zøejmì zpùsoben pytláctvím. Tento nešvar 
zaznamenaly také okolní honitby. Apelujeme 

také na obèany, aby si více všímali okolí 
a pomohli nám tak s tímto nelehkým úkolem 
ochrany zvìøe a také celé krajiny jako 
pøírodního bohatství. S nadcházejícími zimními 
mìsíci prosíme návštìvníky pøírody, aby 
se chovali ohleduplnì. Pamatujte, že každé 
vyrušení zvìøe v nároèném zimním období 
znamená pro zvìø ztrátu tolik dùležité energie. 
Napøíklad úvaha, že volnì puštìný pes žádnou 
srnku nedožene, a když jí jen prožene, tak to 
pøece nevadí, je mylná! Srna pak mùže uhynout 
pomalou smrtí na zápal plic, mùže si zpùsobit 
zranìní, která pro ni budou smrtelná, nebo jen 
prostì nestaèí doplnit zpìt energii a umrzne. 
Pokud budete chtít naopak zvìøi pøilepšit, 
udìlejte to uvážlivì, nejlépe po poradì 
s myslivci. Pøíroda není místo pro vyvážení 
zbytkù, kterých se chceme zbavit. Pozor na 
shnilé ovoce, nedostateènì usušené, plesnivé 
peèivo, kaštany atd. Takové potraviny mohou 
zvìøi zpùsobit zažívací problémy, prùjmy, které 
mohou být opìt smrtelné. 
Dovolujeme si také oznámit, že v nadcházející 
plesové sezónì, bohužel, nebudeme poøádat 
tradièní myslivecký ples, a to z provozních 
dùvodù. Také bychom chtìli pøedevším øidièe 
informovat o novém internetovém projektu, 
který shromažïuje data o srážkách zvìøe 
s vozidly. Øidièi si tak mohou vytipovat místa, 
kde by opravdu mìli sundat nohu z plynu a být 
ostražití www.srazenazver.cz.
Dìkujeme odstupujícím èlenùm zastupitelstva 
MÈ Opava - Suché Lazce a MÈ Opava - 
Podvihov za podporu naší èinnosti ke vztahu 
k pøírodì, hlavnì za financování výsadeb zelenì 
v krajinì a nákupu krmiva pro nadcházející 
zimní období 2014/2015.
Na závìr bychom chtìli všem popøát klidné 
svátky Vánoèní a úspìšný celý rok 2015. Pøejme 
si a snažme se, aby pøíroda byla zachována pro 
všechny jako místo poznání a odpoèinku.

MS Hoš�ata 

www.suchelazce.cz
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Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Halová sezóna 2013/2014 vyvrcholila halovým 
mistrovství Èeské republiky, které se uskute-
ènilo ve dnech 5. - 6. dubna 2014. Naší noví 
mladí støelci (Natálie Mìchová a Dan Kašpárek) 
si na tomto mistrovství odbyli svou velkou 
premiéru. Oba støíleli v kategorii „Kadeti“, jež 
je kategorie, do které spadají støelci do 18 let 
vìku bez ohledu na pohlaví. V celorepublikové 
konkurenci se Natálie Mìchová umístila na 
krásném 8. místì a Dan Kašpárek na 9. místì. 
Tohoto závodu se také zúèastnili ostøílení støelci 
oddílu SKPK Opava - Suché Lazce, a to Oldøich 
Kubesa - senior, Sabina Kubesová a Kateøina 
Volná - ženy. Oldøich Kubesa si vystøílel 
6. místo, Sabina Kubesová se prostøílela na 3. 
místo a Kateøina Volná skonèila tìsnì pod stupni 
vítìzù. V soutìži družstev se družstvo SKPK 
Opava - Suché Lazce ve složení Oldøich 
Kubesa, Sabina Kubesová a Kateøina Volná 
umístilo na 6. místì. Venkovní sezónu, Èeský 
pohár a Èeskou ligu otevøel tradièní „Jarní 
závod“, který uspoøádal 26. dubna 2014 oddíl 

TJ Opava na fotbalovém høišti v Litultovicích. 
Bìhem tohoto závodu nás na poslední 
vzdálenosti 35 metrù zastihl déš�. Oldøich 
Kubesa se nedokázal poprat s poèasím a s ná-
støelem 687 bodù musel spokojit s 6. místem. 
Sabinu Kubesovou déš� nerozhodil, nastøílela 
795 bodù a umístila se na 2. místì za první 
Jaroslavou Nedìlníkovou. Kateøinì Volné 
staèilo na tøetí místo 590 bodù. Natálie Mìchová 
si poprvé vyzkoušela atmosféru venkovního 
závodu a hned se prostøílela na pìkné 5. místo. 
Dan Kašpárek bohužel venkovní sezónu letos 
nestøílí. Druhý závod sezóny hostil 31. kvìtna 
2014 opìt oddíl TJ Opava v Litultovicích. 
Tohoto závodu se zúèastnili pouze støelci 
Oldøich Kubesa a Sabina Kubesová. Oldøich 
Kubesa bohužel pro poruchu na zbrani závod 
nedostøílel. Sabina Kubesová se po boji umístila 
na 2. místì.
O víkendu 6. - 8. èervna 2014 se støelci ze 
Suchých Lazcù zúèastnili soustøedìní polních 
kuší, které uspoøádal oddíl Savana Kostelec 
na Hané v Areálu Hostince U posledního 
mohykána ve Vojtìchovì. Toto soustøedìní bylo 
vìnováno zejména støelcùm v kategoriích kadeti 
a junioøi. Soustøedìní se skládalo z teorie 
støelby, základù mezinárodních pravidel, støelby 
na 35 a 50 m pod dohledem trenérù. Celý 

podzimní èásti a dovolte nám Vás co nejsrdeè-
nìji pozvat i na jarní èást. Dìkujeme! Touto 
cestou by jsme také hlavnì chtìli podìkovat 
celému zastupitelstvu v èele s Miloslavem 
Kostøibou, kteøí nás podporovali a velkou mírou 
se podíleli na chodu TJ v letech 2002-2014 
a zároveò popøát novì zvolenému zastupitelstvu 
mnoho úspìchu pøi správì a øízení naší mìstské 
èásti Opava - Suché Lazce.

Výkonný výbor TJ Suché Lazce 

Celkové výsledky muži TJ Suché Lazce v 
podzimní èásti sezóny 2014/2015
3. kolo Suché Lazce:Vítkov "B" 7:1
4. kolo Suché Lazce:Dolní Životice 6:4
5. kolo Nové Sedlice:Suché Lazce 0:4
6. kolo Suché Lazce:Komárov 4:1
7. kolo Bøezová:Suché Lazce 1:0
8. kolo Suché Lazce : Melè 4:1
9. kolo Brumovice : Suché Lazce 0:5
10. kolo Suché Lazce : Holasovice 3:1
11. kolo Chvalíkovice : Suché Lazce 2:1
1. kolo   Suché Lazce : Kyjovice 6:0
2. kolo   Hlavnice:Suché Lazce 1:2 
Vážení, rádi bychom Vám velmi podìkovali za 
pøízeò a obìtavost, kterou jste nám vìnovali 
v našem boji za vítìzstvím v soutìži a násled-
ným postupem do vyšší soutìže v rámci celé 

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

Tým
S. Lazce
Melè
Bøezová
Hlavnice
Kyjovice
Vítkov B
Komárov
Brumovice
Holasovice
N. Sedlice
Chvalíkovice
D. Životice

+
9
11
7
6
6
4
3
2
2
2
2
2

0
0
8
2
3
0
2
5
5
3
3
2
0

-
2
1
2
2
5
5
3
4
6
6
7
9

Body
27
25
23
21
18
14
14
11
9
9
8
6

Skóre
42:12
34:16
20:10
27:18
18:29
22:25
16:21
18:22
10:19
10:24
14:24
20:31

Koneèná tab. po podz. èásti III. tøída sk. „B“ Statistika 
Stuchlík 
Švec 
Graf 
Vlha
Balda F.
Havelka 
Lenc
Dener 
Matrosz (B) 
Groda 
Venclík 
Pasteròák (B) 
Mikšík 
Adamèík
Komenda 
Novák 
Lacuch 
Balda D. 
Doboš 
Kubín 

zápasù
11
11
11
11
11
10
11
10
9
9
6
6
10
11
10
11
3
1
6
11

min.
980
978
960
955
915
900
825
752
560
541
490
450
430
375
228
185
169
80
80
47

goly
2
19
0

13(2vl)
4
1
0
2
-7
0
0
-5
0
0
1
0
0
0
0
0

žl.kar.
2
2
0
1
2
2
1
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

asist.
6
4
0
12
2
5
3
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

spoluautor èlánku
Ing. Petr Žùrek

Myslivecké Sdružení Hoš�ata zaøízení (krmelce, zásypy). Díky aktivitì našich 
èlenù se nám podaøilo na vytipovaná místa 
umístit dalších šest nových krmelcù. Na zimu 
bylo nakoupeno 10 tun jadrného krmiva 
(pšenice, jeèmen, plevy), 50 kg kamenné soli, 
další krmivo (napø. seno) si musí každý 
myslivec zajistit sám. S pøikrmováním je 
potøeba zaèít ještì døíve než pøijde zima, jelikož 
zvìø si na nové zdroje potravy musí zvyknout. 

S pozdním létem a nástupem podzimu zaèala 
druhá polovina mysliveckého roku. Byly pro-
vedeny poslední nutné opravy mysliveckých 

www.suchelazce.cz
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program byl zpestøen výletem do Javoøíèských 
jeskyní a na závìr byla pro mladé støelce 
pøipravena zkrácená verze závodu a rùzné 
varianty „sranda“ závodù.
Na další závod jsme museli cestovat do Èech 
pod Kosíøem, který pøipravil 21. èervna 2014 
oddíl Savana Klub Kuší Kostelec. Oldøich 
Kubesa nemìl svùj den a skonèil až na 8. místì. 
Sabina Kubesová, i když bìhem závodu 
figurovala na 1. místì, se nakonec musela 
spokojit s 3. místem.
Ve dnech 5. - 6. èervence 2014 jsme se všichni 
(Oldøich Kubesa, Sabina Kubesová, Kateøina 
Volná a Natálie Mìchová) zúèastnili svìtového 
poháru Bohemia Cupu v Otrokovicích, který byl 
zároveò 1. nominaèním závodem na blížící se 
mistrovství svìta v Nìmecku. Na tomto závodu 
jsme si vyzkoušeli støelbu ve vìtru, v dešti i na 
ostrém sluníèku a to vše v mezinárodní 
konkurenci. Oldøich Kubesa má bìhem této 
sezóny smùlu, nebo� tento závod pro poruchu 
zámku nedokonèil. Sabina Kubesová se umístila 
na 7. místì mezi ženami s výsledkem 1564 
bodù. Kateøinì Volné se podaøilo nastøílet zatím 
nejlepší výsledek letošní sezóny a to ji staèilo 
v kategorii „Ženy“ na 10. místo. Natálie 
Mìchová si nastøílela osobní rekord a skonèila 
na 7. místì mezi kadety.
Pro vìtšinu støelcù bylo vrcholem letošní sezóny 

mistrovství Èeské republiky ve støelbì z polní 
kuše mládeže a dospìlých, které pøipravil ve 
dnech 26. èervence - 27. èervence 2014 oddíl 
SKPK Opava - Suché Lazce na místním 
obecním høišti. Tento závod byl druhým 
nominaèním závodem na již zmínìné 
mistrovství svìta v Nìmecku. Bìhem závodu se 
nevyskytly žádné problémy, ani poruchy zbraní 
a všichni støelci i pøes extrémní teplotní 
podmínky závod úspìšnì dokonèili. Oldøich 
Kubesa se i pøes svoje ambice, musel spokojit 
se 7. místem. Sabina Kubesová bojovala do 
úplného konce, ale na lepší jak 3. místo ji to 
nestaèilo. Natálie Mìchová se v tomto nároèném 
závodì umístila na 6. místì. Rádi bychom touto 
cestou podìkovali všem, co nám pomáhali 
bìhem celého mistrovství Èeské republiky 
a zároveò všem sponzorùm: Bidvest Czech 
Republic s. r. o., BOBAJA.CZ, Bois Opava a. s., 
ENWOX ENERGY s. r. o, HERBA ALKO spol. 
s r. o., Hospùdka na høišti, Kointer spol. s r. o., 
Obecní úøad Opava - Suché Lazce, Optys spol. 
s r. o., Propagaèní podnik Opava s. r. o, Secalo 
a. s., Statutární mìsto Opava, Tatra Truck a. s.
Po mistrovství ÈR se sešel výbor Èeského svazu 
kuší, který rozhodoval o složení reprezentace na 
mistrovství svìta. Na mistrovství svìta, jež se 
uskuteèní 6. - 9. srpna 2014 v Nìmeckém 
Frankfurtu nad Mohanem, byla nominována 
i støelkynì místního støeleckého klubu Sabina 
Kubesová, kterou v kategorii „Ženy“ doplní 
Jaroslava Nedìlníková a Hana Nedìlníková 
z oddílu Savana Klub Kuší Kostelec. Kategorii 
„Senioøi“ budou reprezentovat Václav Losert 
z TJ Opava, Zdenìk Janda a Ája Kaszonyiová, 
oba z TJ Jiskra Otrokovice. Za muže se 
pøedstaví Josef Nedìlník (Savana Klub Kuší 
Kostelec), juniory bude reprezentovat Jana 
Šilhánová (TJ Jiskra Otrokovice) a z nejmladší 
kategorie „Kadeti“ byl nominován Lukáš 
Andrés (Savana Klub Kuší Kostelec).
Mistrovství svìta ve Frankfurtu nad Mohanem 

Fotbalisté Suchých Lazcù - muži, zažili vítìzný 
podzim ve III. B tøídì!
Naší fotbalisté po velmi neš�astné sezónì 
2013/2014 v okresním pøeboru, kdy sestoupili 
do III. tøídy, vložili všechno své úsilí do znovu 
nastartování fotbalové éry, která je vystavìna na 
kvalitních výkonech našich fotbalistù a s tím 
spojených odpovídajících výsledkù a postavení 
v tabulce. Pøes letní pøestávku pøišlo do našeho 
fotbalového klubu mnoho nových, ale i staro-
nových posil, které spoleènì s našimi fotbalisty 
mají jediný cíl a to návrat do okresního pøeboru. 
V této letní pauze se hráèský kádr hlavnì 
zamìøil na sehranost nového týmu a zaèal 
s pøípravou 17.7. zápasem v Tísku, kde jsme 
deklasovali úèastníka okresního pøeboru 1:8. 
Další zápas se odehrál v Pusté Polomi, proti 
Darkovicím hrající 1.B tøídu. Jednalo se o utkání 
poháru ÈP, kde jsme proti silnému týmu 
hrajícího o dvì tøídy výše podlehli tìsnì 1:2. 
Následující víkend jsme zavítali na umìlou 
trávu do Kylešovic, úèastníka 1.A tøídy. Už 
pøedem bylo jasné, že utkání to bude velice 
tìžké, protože tým hrající o tøi tøídy výše a na 
umìlém povrchu, by nás mìl jednoznaènì 
pøehrát. Opak byl, ale pravdou a ze zajištìné 
obrany a tvrdì vybojovanými míèi jsme zápas 
vyhráli 2:1 a to díky útoènému nasazení Vlha - 
Švec. Poslední pøípravný zápas jsme sehráli na 
pùdì Štítiny s místním B-týmem. Jistì si mnozí 
vzpomenete na debakl, který nám Štítina 
uštìdøila v minulém roèníku a to 11:0. My jsme, 
ale pøijeli sehrát kvalitní utkáni i když jsme 
vìdìli, že velké høištì nám dìlá problémy 
v pøechodu do útoèné fáze. Utkání se neslo 
v bojovném duchu a po nìkolika šancích na 
obou stranách jsme porazili místní borce 1:2. 
Mezi tìmito zápasy jsme trénovali dvakrát týdnì 
na místím høišti a chodili do posilovny. 
Sestava mužstva: brankáøi: Matrosz Radek, 

Fotbalový oddíl muži Oriešèik Martin, Pasteròák Lubomír
obránci: Doboš Josef, Graf Lukáš, Groda 
Renek, Kubín Petr, Lenc Lukáš, Novák Roman, 
Lacuch Jirka (odešel na hostování do Nových 
Sedlic), Venclík Tomáš. 
záložníci: Dener Lukáš, Mikšík Martin, 
Komenda Martin, Adamèík Michal, Havelka 
Michal, Stuchlík Standa, Balda Filip.
útoèníci: Vlha Ondøej, Švec Rostislav. 
Realizaèní tým zùstal nezmìnìn a tak i nadále 
našim trenérem zùstává Jaromír Chmel a jeho 
asistentem je Roman Vašíèek.
Po letní pøípravì jsme s velkým oèekáváním 
vstoupili do podzimní èásti III. tøídy, kde jsme 
odehráli celkem 11 utkání, pøièemž jsme devìt-
krát slavili zisk tøí bodù, ale bohužel naši 
fotbalisté dva-krát pocítili i hoøkost porážky a to 
v Bøezové a ve Chvalíkovicích. Skonèili jsme 
sice na prvním místì v tabulce, ale pøed námi je 
ještì jarní èást, která bude pro nás o to tìžší, 
protože všichni soupeøi nás budou chtít pokoøit 
a znepøíjemnit nám náš postup do okresního 
pøeboru. Jsme si plnì vìdomi, že máme stále co 
zlepšovat, protože bude ještì nìjakou dobu trvat 
než si nové složení týmu sedne a sehraje se tak, 
aby podávalo minimálnì standardní výkony. 
Pokud by jsme mìli vyzvednout hráèe, kteøí se 
hlavnì zasloužili o výsledky, pak je to hrající v 
obranì Lukáš Graf, záložní øada Standa Stuchlík 
s Michalem Havelkou a útoèné duo Ondøej Vlha 
s Ros�ou Švecem, kteøí nastøíleli v 11 utkáních 
úctyhodných 34 gólù z 42 vstøelených branek. 
Samozøejmì je to práce celého fotbalového 
týmù a je i s potìšením pozorovat, jak se 
pomalu rýsují budoucí mladé fotbalové hvìzdy 
lazeckého fotbalu jako je Adamèík Michal, který 
již zkusil toto fotbalové prostøedí a jeho 
poslední zápas proti Hlavnici, byl odehrán 
ve skvìlé formì. Dále jsou to za dorost hrající 
Lukáš Dener, Knopp Patrik a Aleš Židek, kteøí 
zatím sice neokusili toto fotbalové prostøedí, 
ale již ukazují jaký fotbalový talent v nich je.

www.suchelazce.cz
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v Nìmecku se zúèastnilo celkem ve všech 
kategoriích 200 støelcù ze 17 zemí svìta. Sabina 
Kubesová se v prùbìhu mistrovství pohybovala 
i na 7. pøíèce, která by ji zajiš�ovala úèast ve 
finále. Bohužel se jí takto nedaøilo po celou 
dobu soutìže a nakonec se musela spokojit 
s 12. místem s nástøelem 1 608 bodù. Stejného 
výsledku dosáhla i Hana Nedìlníková, která 
se díky vìtšímu poètu kroužkových desítek 
umístila na 11. místì. Poslední èeská 
reprezentantka Jaroslava Nedìlníková obsadila 
15. místo. V soutìži družstev se toto ženské 
složení umístilo na 5. místì. Pro Sabinu to bylo 
zatím nejlepší a nejúspìšnìjší mistrovství svìta, 
kterého se zúèastnila, nebo� si zde nastøílela 
celkem 4 nové osobní rekordy, a to na 
vzdálenost 65 m, 35 m, v soutìži IR 900 a IR 
1800. Další závod uspoøádal 16. srpna 2014 
oddíl TJ Opava na fotbalovém høišti v 
Litultovicích. Tohoto závodu se zúèastnili pouze 
dva støelci z oddílu SKPK Opava - Suché Lazce 
a to Oldøich Kubesa a Sabina Kubesová. Oldøich 
Kubesa si v Litultovicích vystøílel 2. místo, což 
bylo nejlepší umístìní letošní venkovní sezóny 
Sabina Kubesová se na prvním závodì po 
úspìšném mistrovství svìta musela spokojit 
se 3. místem. Pøedposledním závodem sezóny 
2014 byl závod, který se uskuteènil 13. záøí 
2014 v Otrokovicích. Start tohoto závodu byl 

z dùvodu nepøíznivého poèasí mírnì odložen. 
Oldøich Kubesa, i když nastøílel slušný 
výsledek, se musel díky velké konkurenci 
spokojit se 7. místem. Naopak Sabina Kubesová 
se nenechala ani odloženým startem rozhodit 
a prostøílela se až na 1. pøíèku. Natálie Mìchová 
z dùvodu velké nároènosti venkovních závodu 
støílela pouze 2 vzdálenosti, a proto ji to 
nestaèilo na lepší než 5. místo.
Venkovní sezóny uzavøel závod konaný dne 
11. øíjna 2014 na místním obecním høišti, který 
uspoøádal domácí oddíl SKPK Opava - Suché 
Lazce. Pro Oldøicha Kubesu to bylo velmi 
podaøený závod, nebo� si nastøílel nejlepší 
výsledek sezóny. Tuto radost mu, ale bohužel 
trošku zhatilo umístìní, protože se umístil 
se ztrátou 3 bodù „až“ na 4. místì. Sabina 
Kubesová musela z tohoto závodu bohužel 
odstoupit kvùli zdravotním potížím, které 
se objevily bìhem závodu. Naopak Natálii 
Mìchové se daøilo a svými výsledky na 
vzdálenostech 50 a 35 metrù atakovala výsledky 
svých zkušenìjších kolegù. V hodnocení tìchto 
dvou vzdáleností byla 3.
Po posledním venkovním závodì jsou známy 
výsledky v soutìži Èeské ligy družstev, ve které 
se družstvo SKPK Opava – Suché Lazce ve 
složení Oldøich Kubesa, Sabina Kubesová, 
Kateøina Volná a Natálie Mìchová umístilo v 1. 
lize na 5. místì. V Èeském poháru jednotlivcù 
se Oldøich Kubesa umístil v kategorii seniorù na 
8. místì. Sabina Kubesová skonèila v ženské 
kategorii na 3. místì. Natálie Mìchová se 
umístila po premiérové venkovní sezónì mezi 
kadety na 6. místì. Kateøina Volná nebyla 
v Èeském poháru hodnocena, nebo� se nezú-
èastnila stanoveného limitu závodù. 
V souèasné dobì se støelci pøipravují na halovou 
sezóny 2014/2015, o které Vás budeme rádi 
informovat v dalším Sucho-lazeckém zpravodaji 
2015.

Sabina Kubesová

a komu vlastnì fandit. Když na høištì vybìhli 
hráèi v polomských dresech nìkteøí ani 
nevìdìli, jak mají skandovat. Škoda, že se 
zápasù nezúèastnilo více pøíznivcù polomských 
hráèù, kteøí by je podpoøili. Tak to zbylo jen na 
lazecké a tìm se do skandování „Pustá Polom 
do toho“ moc nechtìlo. Východiskem byl nápad 
spojit oba názvy vesnic k sobì. Výsledkem byl 
pak pokøik „Pusté Lazce do toho“ popøípadì 
„Suchá Polom do boje“. Co na to øíkali samotní 
hráèi se nám nepodaøilo zjistit, ale podpora asi 
zafungovala. Ze sedmi odehraných utkání 
pìtkrát zvítìzili, jednou remizovali v Píšti a jen 
jednou prohráli s jasnì vedoucími Kozmicemi. 
Úspìšný podzim hráèi zakonèili spoleènì 
s trenéry a rodièi na bowlingu v Pusté Polomi. 
Soupiska družstva: za SC Pustou Polom: Rygel 
Dominik, Kamarádek Josef, Kosorin Marek, 
Fryèka Martin, Èernín Jan, Grygar Kryštof, 
Plašil Vojtìch. za TJ Suché Lazce: Friedel 
Michal,Kurka Tomáš, Dubovický Daniel, Vašek 
Tomáš, Lerche Jan, Vicherek Tomáš, Skupina 
Jiøí, Èupa Robin, Humlíèek Matthew, Frýba 
Matìj, Žídek Ondøej. 
Trenéøi: Lacuch Jiøí, Petr Kubín, Halška 
Rostislav, Škrobánek Ivo.

Celkové výsledky pøebor starší žáci 10+1 
v podzimní èásti sezóny 2014/2015
1. kolo Pustá Polom : Kozmice 2:6
2. kolo Píš� : Pustá Polom 0:0
3. kolo Pustá Polom : Vávrovice 5:0
4. kolo Pustá Polom : Ha� 4:2
5. kolo Slavkov : Pustá Polom 0:1
6. kolo Pustá Polom : Stìboøice 5:2
7. kolo Vìtøkovice : Pustá Polom 1:3

Doufejme, že i v jarní èásti soutìže se mužstvu 
vedenému ètveøicí zkušených trenérù povede 
nejménì stejnì úspìšnì a budou dobøe repre-
zentovat oba kluby.

Rk. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Kozmice
P. Polom
Píš�
Slavkov
Ha�
Stìboøice
Vìtøkovice
Vávrovice

+
7
4
3
3
2
0
1
0

0
0
1
3
0
3
3
0
2

-
0
1
1
4
2
2
5
5

Body
21
13
12
9
9
3
3
2

Skóre
59:12
15:9
11:8

19:15
15:18
9:17
9:26
3:35

Koneèná tabulka po podzimní èásti III. tøída 
sk. „B“

záp.
7
6
7
7
7
5
6
7

www.suchelazce.cz
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Základní škola a Mateøská škola

Ve školním roce 2014/2015 navštìvuje základní 
školu 43 dìtí a mateøskou školu 41 dìtí.
Rozdìlení základní školy:
1. roèník (5 žákù) + 2. roèník (11 žákù) - tøídní 
uèitelka Mgr. Lenka Apetická
3. roèník (11 žákù) - tøídní uèitelka Mgr. Klára 
Lichovníková
4. roèník (8 žákù) + 5. roèník (8 žákù) - tøídní 
uèitelka Mgr. Martina Škrobánková

Školní družinu navštìvuje 25 žákù a vede je 
paní vychovatelka Radka Beinhauerová.
Výdej stravy a školnici má na starosti paní 
Pavla Friedlová.
Mateøská škola má dvì oddìlení - malých dìtí, 
které vedou paní uèitelka Dana Žùrková, 
vedoucí uèitelka MŠ a Bc. Tereza Èeperová 
a oddìlení pøedškolákù, o které se stará paní 
uèitelka Monika Lencová.
Výdej stravy a školnici vykonává paní Martina 
Vicherková.
Dìti se v mateøské škole vzdìlávají podle 
vzdìlávacího programu Ètyølístek, mají 
rozdìlené pracovní a odpoèinkové èinnosti, 
vyrábìjí drobné výrobky úmìrné vìku, 
navštìvují divadelní pøedstavení i jiné akce 
v Opavì, uèitelky se snaží o denní pobyt na 
èerstvém vzduchu nebo cvièení v tìlocviènì. 
Zájemci se mohou úèastnit cvièení s Gymna-
stikou Špièková. Pøedškolní dìti pracují na 
pøípravì ke vstupu do školy, vedou si svá 
portfolia, provádìjí uvolòovací cviky na 
pøípravu psaní, zdokonalují sebeobsluhu. 
Po zápise navštìvují první tøídu a seznamují 
se s chodem školy.
Základní škola pracuje podle vzdìlávacího 
programu Od hraní k vìdìní, a to již od roku 
2007. Žáci jsou spojeni vždy po dvou roènících, 
tøída prvòáèkù nebo tøída s nejvyšším poètem 
dìtí je samostatná. Výuka v málotøídní škole má 

svá rizika, ale i nezanedbatelné pøednosti. Tou 
nejvìtší je, že uèitel má pøi tak malém poètu dìtí 
možnost každé z nich dokonale poznat, má èas 
se každému individuálnì vìnovat, vyslechnout 
jej, èímž mimo jiné vzniká i tolik potøebný 
vysoký stupeò dùvìry mezi dìtmi a dospìlými. 
Výhodou je i vìková rùznorodost žákù, kdy se 
dìti pøirozenou cestou uèí pomáhat mladším 
i respektovat starší. Málotøídka zkrátka nejen 
vzdìlává, ale i vychovává k respektu, toleranci 
a v neposlední øadì i k samostatnosti. Nehrozí 
tady v tak vysoké míøe agresivita, šikana èi jiné 
problémy, všichni na sebe pøece vidí, nikdo se 
neschová. Nevýhodou bývá menší nabídka tøeba 
cizích jazykù a to, že se žáci musí více nauèit 
sami pracovat bez pomoci uèitele. Uèit se dìti 
musí na každé škole, proè je ale stresovat ve 
tøídì o 30-ti žácích, když to jde i v klidu 
a rodinném prostøedí?
Zápis žákù prvních tøíd se bude konat ve 
dnech 16. a 17. ledna 2015, bližší informace se 
rodièe budoucích prvòáèkù dozví na informaèní 
schùzce, která se podle domluvy uskuteèní 
v týdnu od 5. do 9. ledna 2015.
Škola se zapojuje do mnoha soutìží, napøíklad 
O nejkrásnìjší vánoèní ozdobu na vánoèní strom 
v Opavì, a naše výtvory mùžete každý rok na 
stromì spatøit. Èasto jsme se umis�ovali ve 
výtvarných soutìžích v rámci výstav MSZŠ 

Opìt je zde mužstvo tìch nejmenších MINI! 
Naši nejmenší fotbaloví minižáci, byli pøihlášení 
do soutìžního roèníku 2014/2015 po dlouhých 
ètyøech letech. Nejvìtší zásluhu na otevøení 
tohoto družstva má jejich jediný dosavadní 
trenér Roman Novák, který je vždy v úterý 
a ètvrtky trpìlivì trénoval na místním obecním 
høišti. Pro mnohé to byly první fotbalové kroky, 
pøesto dokázali naši nejmenší fotbalisté 
vybojovat krásných 7 bodù a pro nás dospìlé to 
byly nezapomenutelné okamžiky radosti tìch 
nejmenších nad vstøelenými góly, ale i smutku 
po prohraných zápasech. Doufejme, že po 
podzimním kole se najdou další malí fotbaloví 
caparti, kteøí jsou potøební pro další chod tohoto 
družstva, které dostává maximální péèi a tré-
ninkových cvikù od trenéra. Chtìli by jsme 
touto cestou vyzvat nadšence, tak jako je Roman 
Novák, kteøí by pomohli vést toto naše nejmenší 
družstvo. Pokud se chcete zapojit neváhejte 
kontaktovat pøímo trenéra nebo vedení TJ. 
Pøedem moc Dìkujeme!

Soupiska družstva:
David Chalupa, Matìj Lexa, Štìpán Heèko, 
Václav Dudek, Matìj Havrlant, Radovan 
Kolodìj, Kryštof Humlíèek, Adam Augustýn, 
Kuba Kotilínek, Filip Martínek, Matìj Baar, 
Patrik Holáò

Celkové výsledky MINIžáci TJ Suché Lazce 
v podzimní èásti sezóny 2014/2015
kolo                                                           Støelci
1. kolo  Budišov n/B : Suché Lazce 12:4 
Chalupa 2, Lexa 2
2.  kolo Suché Lazce : Štítina 3:10 
Chalupa 2, Martínek
3. kolo  SFC Opava : Suché Lazce  8:8 
Chalupa 2, Lexa 4, Augustýn, Martínek
4. kolo  Hradec n/M "B" : Suché Lazce 7:12 

Chalupa 3, Lexa 7, Havrlant 2
5. kolo Suché Lazce : Chvalíkovice  4:8 
Chalupa 3, Havrlant
6. kolo Hradec n/M "A" : Suché Lazce 15:4 
Chalupa 4
7. kolo Suché Lazce : Kylešovice 10:3 
Chalupa 3, Lexa 4, Baar 2, Heèko

Pro jarní èást sezóny si jen pøejeme, aby se 
doplnil kádr o další mladé fotbalisty, posílil 
realizaèní tým a naši nejmenší mìli více 
fotbalového štìstí.

Pusté Lazce nebo Suchá Polom? Po delší dobì 
se opìt podaøilo pøihlásit starší žáky do 
okresního pøeboru 1+10. Zahrát si skuteèný 
fotbal na celém høišti, bylo pro mnohé nìèím 
novým. Poèetnost a kvalita dosavadního kádru, 
by ale nedávala velkou nadìji na zvládnutí celé 
sezóny. Proto se klub TJ rozhodl spojit své síly 
s oddílem SC Pustá Polom. Po dohodì klubù 
k nám pøišli hráèi doplnit kádr mladší pøípravky 
a na oplátku se celé družstvo starších žákù 
pøestìhovalo na hostování do Pusté Polomi. 
Kádr starších žákù tedy tvoøilo 13 hráèù z Lazec 
a jen 7 z Polomi. Vìtšina podzimních domácích 
utkání se odehrála na stadionu v Suchých 
Lazcích. Jen pro vìtšinu pøíznivcù lazecké 
kopané nebylo zprvu jasné, kdo je domácí 

Fotbalový oddíl MINI žáci

Rk. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Budišov n/B
Chvalíkovice
Štítina
Hradec n. Mor. A
SFC Opava
S. Lazce
Hradec n. Mor. B
Kylešovice

+
6
3
3
3
2
2
0
0

0
1
2
1
0
2
1
1
0

-
0
1
1
1
3
4
4
5

Body
19
11
10
9
8
7
1
0

Skóre
64:23   
34:26   
48:30   
38:23   
56:49   
45:63   
17:44   
17:61  

Koneèná tabulka po podzimní èásti MINI 
(ml. pøípravka) 1+4 sk.B

Starší žáci

www.suchelazce.cz
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Opava, z aktuálních máme radost z 1. místa ve 
výtvarné soutìži na Støední prùmyslové a umì-
lecké škole Opava, které nám získala Saška 
Skuplíková. Jako škola jsme získali i 2. místo 
v soutìži pøímìstských škol o ekologii a ochranì 
pøírody Envicup 2014 a 1. místo soutìže Zelí 
zelíèko, poøádanou obcí a školou Opava - Otice.
Také bychom rádi touto cestou podìkovali všem 
aktivním rodièùm, kteøí se zasloužili o naši 
výhru supermarketu Globus, kde jsme získali 
1. místo a 100 tisíc korun, které použijeme na 
zvelebení naší školní zahrady.
Rovnìž dìkujeme všem rodièù, za sponzorské 
dary ve formì kopírovacích papírù a ostatních 
školních potøeb.

Mgr. Martina Škrobánokvá

Z aktualit naší školy a školky:

- Sbíráme starý papír, pokud doma máte, 
pøineste ho k nám, nejen v období, kdy na 
zahradì 2x roènì stojí kontejner, ale kdykoliv!
- V pátek 5. prosince 2014 pøijde do školy 
a školky Mikuláš, tak se tìšíme!
- Ve ètvrtek 11. prosince 2014 od 16,00 hodin 
se koná již tradièní Koledování v kapli a poté 
v hostinci U Balù vánoèní trhy, kde budete mít 
možnost zakoupit drobné vánoèní dárky 
a výrobky dìtí. Pøijïte, tìšíme se na Vás!
Další zajímavosti a aktuality z naší školy 
pøineseme zase pøíštì, zdraví malí i velcí ze 
sucholazecké školièky.

Tajemství vánoèní štìdrosti aneb vánoèní pozdrav pana faráøe

Pøátelé! Jsem nesmírnì rád, že po delší dobì 
mám opìt možnost pozdravit a oslovit 
prostøednictvím tohoto èasopisu každého obèana 
naší obce, každého èlovìka dobré vùle. Víte, 
èím je èlovìk starší, tím se asi èastìji, zvláš� 
v prosinci a vùbec v období Vánoc, vrací ke své 
minulosti, ke svému útlému mladí a dìtství. 
Je to pøíhodná doba jen tak si prostì trošku 
zavzpomínat na to, co už bylo dávno. V tìchto 
dnech vrcholícího adventu se také mi vybavila 
jedna vzpomínka na dìtství. Mohl jsem tehdy 
mít ètyøi nebo pìt let. Jako asi všude 
v køes�anských rodinách se také u nás pøed 
Štìdrým dnem chystal stromek a stavìly 
jeslièky. Vzpomínám si, jak mamka vytáhla 
zpod skøínì velikou krabici a z balicího papíru v 
ní jsme zaèali vyndávat jednotlivé figurky. Vzal 
jsem z balíku postavièku pastýøe a snažil jsem 
se ho pøidat k ostatním postavièkám v betlémì. 
On ale nechtìl nìjak stát. Stále padal. Stalo se to 
bìhem chvilky. Postavièka se pøevrátila, spadla 
na zem a ulomila si nohu. S pláèem jsem uhánìl 

k mamce. Ta vyslechla mùj žalostný køik a dala 
mi do ruky další balíèek. Zaèal jsem jej 
pozvolna rozbalovat a z krabièky jsem vyndal 
jeslièky s postavou Ježíška. Tehdy jsem si jen 
matnì uvìdomoval, kdo Ježíš je a co pro nás 
znamená. Pocítil jsem však, že mi mamka dala 
dùvìru poté, co jsem selhal pøi rozbalování 
pastýøe. Svìøila mi hlavní postavu. Vzpomínám 
si, jak radostnì jsem Ježíška donesl do betléma 
a dùvìra, kterou jsem dostal, byla nejkrásnìjším 
z vánoèních dárkù. Také pro nás je nejvìtším 
darem o Vánocích to, že nám Bùh dává svého 
Syna Ježíše Krista. Dává toho, který je pro nìj 
nejdùležitìjší. Jak naložíme s tímto darem? 
Pøipravíme se na jeho pøijetí? Pøijmeme ho 
s radostí a navážeme s ním osobní a trvalý 
vztah?  Nebo po Vánocích tento dar Boží 
dùvìry odhodíme do kouta, kam se nikdo 
nedívá, spolu s vánoèními dárky, které nás 
jednoduše øeèeno pøestaly bavit? Prázdné lavice 
v našich chrámech, zvláš� v mìsících po 
Vánocích, jsou bohužel èasto trpkou odpovìdí 
na tyto otázky. Odpovìdí na Boží štìdrost a 
dùvìru je pøíliš èasto nezájem a lhostejnost lidí!  
Budeme za nìkolik dnù, a možná jen za nìkolik 
hodin, prožívat další Štìdrý den v našem životì. 
Pamatujme na to, že štìdrost je také jednou z 
velkých ctností, kterými Bùh vyzbrojil èlovìka. 
Tato ctnost nám hlavnì pomáhá uvìdomit si, že 
nežijeme každý sám pro sebe, ale že žijeme 
s druhými a pro druhé. A proto také mùžeme 
o èlovìku øíct, že je Božím obrazem. My si ale v 
tìchto okamžicích znovu uvìdomujeme, že tím, 
kdo je skuteènì štìdrý, je právì Bùh, který dal 
svého jednorozeného Syna, aby byl s námi a pro 
nás. A tak nám betlémská stáj øíká, co znamená 
být èlovìkem, ale také nám øíká, kdo je Bùh. 
Kéž tedy ta Boží láska v nás pøebývá nejen o 
Vánocích, ale neustále. To Vám všem pøeje Váš

 P. Adam Ma³ek.

1. místo ve výtvarné soutìži
Saška Skuplíková 

www.suchelazce.cz
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Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

Pøevážná èást èinnosti naší základní organizace 
Skála, která je èlenem Asociace víceúèelových 
základních organizací - sdružení technických 
sportù a èinností ÈR, se odehrává v jarních 
a letních mìsících. V bodech uvádím nejdùleži-
tìjší akce letošní sezóny.
- Brigády na odstraòování následkù po øádìní 
vandalù a zlodìjù na støelnici.
- Zprovoznìní støelnice po zimì na letní sezónu.
- Støelecká soutìž o „Pohár osvobození Suchých 
Lazcù“.
- Spoluúèast na dìtském dni - vzduchovková 
støelnice.
- Støelecká soutìž z malorážky pro veøejnost.
- Støelecký den pro dìti a mládež.
- Úèast na støelecké soutìži o “Pohár starosty 
Neplachovice“.
- Brigáda na zazimování støelnice, celkový úklid 
areálu.
Mimo uvedené akce jsme provádìli prùbìžnì 
údržbáøské práce na opravì støechy klubovny, 
seèení trávy, èerpání žumpy, generální úklid 
skladu, oprava podpìr pøístøešku. Také jsme se 
aktivnì podíleli na zabezpeèování soutìží ve 
støelbì z kuše. Informace o plánovaných akcích 
byly zveøejòovány ve vývìsní skøíòce umístìné 
u obecního úøadu, rovnìž informace o výsled-
cích a prùbìhu akcí, vèetnì fotodokumentace, 

jsou v této skøíòce umís�ovány. Na podzim jsme 
se rozlouèili s naším dlouholetým èlenem Janem 
Nìmým, který neèekanì zemøel.  Byl jedním 
z našich nejlepších støelcù,  do naší organizace 
pøinesl spoustu nových myšlenek a nápadù 
z jeho bývalého pùsobištì. Po celou dobu byl 
rovnìž rozhodèím sportovní støelby II. tøídy 
a v posledních létech rozhodoval všechny 
soutìže poøádané na støelnici na Strážnici. 
Bude nám hodnì scházet.
Plán èinnosti na pøíští rok bude pøedmìtem 
následující èlenské schùze, zatím máme pouze 
návrh plánu. Èinnost se nebude výraznì lišit od 
letošního roku. Vìtší dùraz musí být kladen na 
údržbáøské práce, týkající se pøedevším skladu 
terèù a všech støech. Zde však záleží na 
financích, které se nám podaøí zabezpeèit.

plk. Ing. Bøetislav Janošek

na všech tváøích. Dostateènì vybìhaní úèastníci 
Drakiády si pak mohli jít zpìt na školní høištì 
k pøipravenému ohništi opéct špekáèek. Každé 
dítko dostalo nìco dobrého na zub, omalovánku 
a reflexní pásky pro vìtší bezpeènost. Volný èas 
pøi èekání na špekáèek si vyplnili kreslením 
køídami na betonové ploše. 
Rodièe dostali punè a všichni se v zaslunìné 
sobotì pøíjemnì pobavili. První akcí, kterou jsme pro naše dìti ve škole 

a školce poøádali byla Drakiáda, která se konala 
5.øíjna. V 15 hodin se dìti se svými draky, rodièi 
a dobrou náladou sešli na školním høišti. Na 
poli, kde jsme se pøesunuli se všichni dost 
nabìhali než chytli poøádný vítr. Nakonec nám 
draci krásnì létali a vykouzlili radostné úsmìvy 

Podzimní Drakiáda

pokladník klubu
Monika Ondrová

Klub rodièù školy Suché Lazce

www.suchelazce.cz
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tepla ve stínu, všichni výlet zvládli bez újmy na 
zdraví a ještì po návratu do vsi mìl z našeho 
výletu užitek hostinec U Balù.
Náš poslední poznávací zájezd byl na Jižní 
Moravu. Zde se úèastníci plavili lodí po èásti 
Ba�ova kanálu, což byla pøíjemná zmìna oproti   
jízdì autobusem. Následovala návštìva poutního 
místa Velehradu a ochutnávka vín  ve sklípku 
mezi vinicemi Jižní Moravy. Tento zájezd byl 
hodnocen jako poznávací velmi pozitivnì.
Za dvacet let èinnosti klubu bylo vykonáno mezi 
èleny velmi mnoho vzdìlávací  èinnosti, všemi 

pokraèování ze strany 12, klub dùchodcù. uvedenými pøíklady. Pøitom docházelo k upev-
òování vzájemných vztahù, což ve vyšším vìku 
obèanù není zanedbatelné. 
Dle individuálních schopností se èlenové klubu 
snažili organizovanì pomoci v obci brigádami 
udržet øádný vzhled obce, což je možno hodnotit 
jako èinnost velice pozitivní. V prùbìhu 
zmínìných dvaceti let došlo k znaèné obmìnì 
èlenù našeho klubu. Nìkteøí jej opustili z oso-
bních dùvodù, jiným vypršel èas na této zemi. 
Výbor chce i nadále zajiš�ovat prodloužení 
spoleèenského života v kolektivu, ku prospìchu 
každého jedince.
Pøed komunálními volbami, které probìhly 
v tomto roce, slíbili kandidáti do místního 
zastupitelstva ve svých volebních programech 
seniorùm obce všemožnou podporu pro 
prodloužení jejich èinorodého života. Budou-li 
tyto pøísliby zvolenými kandidáty realizovány, 
je to dobrá perspektiva i pro další a kvalitní 
fungování Klubu dùchodcù v obci. 
My, stávající èlenové klubu si mùžeme jen pøát, 
aby se sliby naplnily a klub tak plnil beze 
zbytku svou funkci kterou si dal do vínku, 
udržovat a rozvíjet celkový spoleèenský život 
naši obce.

Klub dùchodcù v Suchých Lazcích v roce 2014.

Klub rodièù školy Suché Lazce

Paní uèitelky v mateøské školce se 30.10. sešly 
s dìtmi a jejich rodièi ve velkém poètu na 
tradièním  „Dýòobraní“. Pøišli si vyrobit krásné 
podzimní dekorace z dýni. K obèerstvení 
nabídly paní uèitelky dýòový koláè ke kávì 
nebo èaji . Nakonec si šli všichni spoleènì 
zapálit svíèky do svých vydlabaných dýní na 

školní zahradu a dìti si pøed cestou domù 
zatanèili strašidelný tanec.
Klub rodièù si pro školní dìti pøipravil v tìlo-
cviènì školy podobnou akci nazvanou 
„Podzimní taškaøice“. Úèast školních dìti, které 
pøišli v krásných kostýmech a nápaditých 
strašidelných maskách, byla velká. Dìti 
spoleènì dlabali dýnì a každý si vyrobil 
a následnì odnesl domù originální sovièku. 
Maminky z Klubu rodièù pøipravily pro dìti 
malé pohoštìní. Tancovalo se a hrály zábavné 
hry. Rozlouèili jsme se rozsvícením dýní pøed 
školou.
Bylo to moc krásné odpoledne a už se všichni 
tìšíme na pøíští rok. :-) 

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

Dýòobraní aneb podzimní taškaøice

www.suchelazce.cz
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Je tomu již dvacet let, kdy se skupina 
starousedlíkù naši obce rozhodla utvoøit v obci 
Klub dùchodcù, kde by našli  místní senioøi, 
kteøí již ukonèili svou profesní dráhu, své 
spoleèenské vyžití. Tehdejší starosta obce 
podpoøil tuto iniciativu, poskytl seniorùm 
možnost scházet se v obecním kulturním domì, 
kde se pak dùchodci, kteøí o klub projevili zájem 
scházeli. Na návrh iniciátorù ustavení klubu, 
pana Diehela, paní Lídy Koneèné, Vìry Volné, 
ale i nìkolika dalších, zvolili si úèastníci prvého 
setkání výbor klubu, jako organizátora 
nadcházejících èinností klubu.
Zvolený výbor nezùstal vyslovené dùvìøe nic 
dlužen a velice iniciativnì pøipravoval náplò 
èinnosti pro jednotlivá setkání èlenù s cílem, 
pobavit se, pouèit a zpestøit spoleèenský život 
obce svou vlastní èinnosti. Že se to výboru 
klubu daøilo, o tom svìdèí "Kronika klubu", 
která je od jeho založení peèlivì vedena. 
Dozvíte se v ní, že Klub organizoval napø. rùzné 
výstavky z prací svých èlenù, že  organizoval 
módní pøehlídky historických odìvù, kde 
manekýnkami byly èlenky klubu, že v programu 
jednoho setkání vystoupily èlenky klubu 
pí. Koneèná a V. Volná jako "babky koøenáøky",  
se svými osvìdèenými radami pro upevnìní 
zdraví, ale také s vybraným koøením, z kroniky 
mùžete vyèíst, že výbor uspoøádal pro èleny 
"Mikulášskou nadílku, již se zhostili s úspìchem  
v bezchybném pøestrojení sami èlenové výboru 
pánové Vašek, Žùrek a Tkaèík a podobnì by se 
dalo ve výètu aktivit pokraèovat.
Hned s prvopoèátku èinnosti klubu byly mezi 
èleny pøi rùzných pøíležitostech zvány dìti 
místní školy, které mezi seniory pøicházely vždy 
pøipravené svými vyuèujícími se svým 
kvalitním  kulturním programem, což bylo 
výrazné obohacení souèasného programu klubu. 
Dìti také dokázaly pøipravit seniorùm 

vlastnoruènì drobné dárky, které jim pak 
pøedaly u pøíležitosti vánoc, nebo velikonoc. 
Ty byly pøijímány všemi úèastníky s radostí 
a povdìkem.
V našem klubu se stalo brzy tradicí, že si 
èlenové vzájemnì blahopøáli k dosaženým 
životním výroèím v daném mìsíci, kdy se 
shromáždìní klubu konalo. Tato tradice je 
trvalá. Blahopøání jsou završena pøedáním 
kvìtiny jubilantovi a sborovým, by� ponìkud 
falešným zazpíváním písnì, kterou si oslavenec 
zvolí.
S malou nadsázkou, pokud bychom shrnuli 
celkovou èinnost klubu za dvacet let jeho trvání, 
mohli bychom mu  dát název "Universita 
tøetího vìku". Vždy� èinnost klubu nesestává 
jen z volné, nic neøíkající zábavy, ale v pro-
gramu byly a nadále se èas od èasu vyskytují 
odborné pøednášky, zajímavé besedy, podnìtné 
informace i poznávací zájezdy. Jen namátkou: 
pøednášeli mezi námi na odborná zdravotní 
témata, urolog Dr. Èerný, neurochirurg Dr. 
Volný, i internista, profesor Dr. Rajko Doleèek. 
Prostøednictvím vojáka, kapitána Kostøiby jsme 
se seznámili s èinnosti našich vojákù ve VVP 
Libavá, vèetnì ostrých støeleb z tankù, tam jsme 

O Klubu dùchodcù v naší obci, aneb malá vzpomínka na veliký poèin.Pøehled kulturních, spoleèenských a jiných akcí v nejbližších mìsících
Termíny konání plesù a akcí:
- 5.12.2014 - poøádají škola a školka Mikuláše
- 6.12.2014 - (ve 14:00 hod. sraz u Vodojemu) 
poøádají hasièi tradièního hasièského Mikuláše 
na myslivecké chatì.
- 11.12.2014 - Vánoèní trhy škola, U Balù
- 13.12.2014 - Hon mysliveckého sdružení sraz 
úèastníkù "U hráze" v 8:00 hod.
- 24.1.2015 - Bál U Balù
- 31.1.2015 - Ples sportovcù (fotbalisti), U Balù
- 21.2.2015 - Hasièský ples, U Balù
- 28.2.2015 - Pochování Basy, U Balù
- (Myslivecký ples se letos nekoná)

Raduò - Støeda 24.12.2014 20:30 hod. (4)
Komárov - Støeda 24.12.2014 22:00 hod. (4)
Raduò - Ètvrtek 25.12.2014 07:30 hod. (5)
Komárov - Ètvrtek 25.12.2014 08:45 hod. (5)
N. Sedlice - Ètvrtek 25.12.2014 10:30 hod. (5)
Raduò - Pátek 26.12.2014 07:30 hod. (6)
Komárov - Pátek 26.12.2014 08:45 hod. (6)
S. Lazce - Pátek 26.12.2014 10:30 hod. (6)
S. Lazce - Sobota 27.12.2014 18:00 hod. (7)
Raduò - Nedìle 28.12.2014 07:30 hod. (7)
Komárov - Nedìle 28.12.2014 08:45 hod. (7)
N. Sedlice - Nedìle 28.12.2014 10:30 hod. (7)
Raduò - Støeda 31.12.2014 14:00 hod. (8)
Komárov - Støeda 31.12.2014 15:30 hod. (8)
Raduò - Ètvrtek 01.01.2015 07:30 hod. (8)
Komárov - Ètvrtek 01.01.2015 08:45 hod. (8)
N. Sedlice - Ètvrtek 01.01.2015 10:30 hod. (8)
S. Lazce - Ètvrtek 01.01.2015 15:00 hod. (8)
S. Lazce - Støeda 24.12.2014 15:00 hod. (3)
Raduò - Støeda 24.12.2014 20:30 hod. (4)
Komárov - Støeda 24.12.2014 22:00 hod. (4)
Raduò - Ètvrtek 25.12.2014 07.30 hod. (5)
Komárov - Ètvrtek 25.12.2014 08.45 hod. (5)
N. Sedlice - Ètvrtek 25.12.2014 10.30 hod. (5)

Vánoce 2014 - bohoslužby, svátosti smíøení
Pøíležitost ke svátosti smíøení: 
Komárov:
Úterý 16.12.2014 17:30 - 18:00 hod.
Støeda 17.12.2014 17:30 - 18:00 hod.
Ètvrtek 18.12.2014 06:30 - 07:00 hod.
Pátek 19.12.2014 17:30 - 18:00 hod.
Suché Lazce:
Sobota 20.12.2014 17:30 - 18:00 hod.
Raduò:
Nedìle 21.12.2014 07:00 - 07:30 hod.
Nové Sedice:  
Nedìle 21.12.2014 11:00 - 11:30 hod.
Opava:
Nedìle 21.12.2014 14:00 - 17:00 hod.
zpovìdní den v opavské konkatedrále Nanebe-
vzetí Panny Marie

Poøádání bohoslužeb: 
S. Lazce - Sobota 20.12.2014 18:00 hod. (1)
Raduò - Nedìle 21.12.2014 07:30 hod. (1)
Komárov - Nedìle 21.12.2014 08.45 hod. (1)
N. Sedlice - Nedìle 21.12.2014 10.15 hod. (1)
Komárov - Pondìlí 22.12.2014 18:00 hod. (2)
S. Lazce - Støeda 24.12.2014 15:00 hod. (3)

Sváteèní koncerty:
Suché Lazce - Ètvrtek 11.12.2014 16:00 hod. 
Koncert ZŠ a MŠ Suché Lazce - koledování
Raduò - Sobota 13.12.2014 16:00 hod. Koncert
Komárov - Ètvrtek 18.12.2014 16:30 hod. 
Koncert ZŠ Komárov
Nové Sedlice - Pátek 26.12.2014 16:00 hod. 
Vánoèní koncert
Komárov - Nedìle 04.01.2015 14:30 hod. 
Koncert pìveckého zboru CANTATE DOMINO
Komárov - Nedìle  11.01.2015 14:30 hod. 
Koncert dechové hudby z Hradce nad Moravicí

www.suchelazce.cz
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Rádi jsme se seznámili se souèasným chovem 
skotu v ZD Kylešovice a následnì jej porovnali 
na Bio farmì v Kružberku, shlédli jsme i výrobu 
cukru ve Vávrovicích, èímž jsme si rovnìž 
rozšíøili svùj obzor poznatkù.
U zájezdù je polovièním úspìchem vhodné 
poèasí a ne vždy se vydaøí. Do nevlídného 
poèasí jsme vyjíždìli na Slezskou Hartu a dále 
ke Šternberku. Po bìžném shlédnutí naši 
nejvìtší vodní nádrže v kraji, jsme navštívili 
muzeum obøích døevìných soch v Jiøíkovì, které 
se nazývá "Pradìdova galerie u Halouzkù" 
a pak následovala prohlídka atypického arboreta 
Makèu-Pikèu v Pasece u Šternberka. I pøes 
nepøízeò poèasí si všichni úèastníci zájezdu 
potìšili svùj zrak a na dobré náladì jim to nic 
neubralo.
Ne každý z naší vesnice byl na nedávno 
rekonstruovaném Slezsko-ostravském hradì. 
Nám se to podaøilo. Tuto návštìvu jsme spojili 
s návštìvou ostravské zoologické zahrady, která 
má stále co návštìvníkùm nabídnout. A kdo 
ještì nebyl na návštìvì Dolní oblasti Vítkovic, 
a� neváhá. Tak jako my se mùžete pouèit 
o výrobì surového železa a všech procesù kolem 
této výroby, tak jako my se mùžete dostat na 
vrcholek vysoké pece, odkud bývá krásný 
výhled do širokého okolí. Je to paráda, jak vám 
øeknou úèastníci tohoto zájezdu.
Jednou v nejteplejším dni v roce, jsme se vydali 
za vodou. Nejdøíve jsme navštívili Rybí dùm v 
Chotìbuzi u Èeského Tìšína. tam jsme se mohli 
pokochat podívanou na nejrùznìjší druhy ryb 
v obrovském akváriu s obsahem 300 tisíc litrù 
vody. Pak jsme shlédli, zda má dostatek vody 
Tìrlicka pøehrada, poté jsme na Žermanické 
pøehradì doplnili úbytek tekutin a pøesunuli se 
na pøehradu Olešná, kde po øádném obèerstvení 
jsme obhlédli moderní Aquapark. I pøes 
povìtrnostní podmínky, kdy bylo 37 stupòù  

si také pochutnali na pravém, nefalšovaném 
vojenském guláši. Pøi dalším spoleèném setkání 
s kapitánem Kostøibou jsme vyslechli jeho 
vyprávìní a shlédli film o èinnosti AÈR v zahra-
nièních  vojenských misích, kterých se on 
osobnì úèastnil. V jiném  termínu penzionovaný 
letec. pplk. Lindovský nás zasvìtil svou 
pøednáškou do problematiky vojenských letcù. 
Pøi pøíležitosti návštìvy naši obce nám pán  
Drahomír Illík, místní rodák, vyprávìl o Èínì 
a Japonsku, kde dlouhá léta pùsobil. Od pana 
Dušana Koneèného jsme mohli shlédnout 
znaèné množství fotografii z jeho putování po 
rùzných velehorách na naši planetì, jejichž 
shlédnutí nám doplnil poutavým vyprávìním. 
Kapitán Èernohorský ze státní policie v Opavì 
nám pøednášel o souèasné kriminalitì v Opavì 
a okolí a o prevenci proti této. Ing. Paláèek nám 
formou filmu i pøednášky poskytl informace 
o proti požární prevenci, která je zvláštì 
v našem vìku nezanedbatelná. A ve výètu 
výborem organizovaného našeho vzdìláváni 
nelze nevzpomenout vìrouku, kterou nám 
pøednáší pøi své návštìvì mezi námi pán faráø 
Adam. K naší všeobecné èinnosti patøí i hudební 
výchova. K té patøí návštìva operety v divadle, 
návštìva  koncertu v Klímkovicích i jinde a také 
náš zpìv èas od èasu za doprovodu hudebních 
nástrojù. V našem programu nechybí ani 
sportování. Na místním høišti jednou v roce 
plníme sportovní disciplíny, abychom si 
dokázali, kolik v nás je ještì fysické energie 
a sportovního umu. Pro nahodilé diváky je to 
sice úsmìvné, ale pro úèastníky je to pøíjemná 
zábava pøinášející všem radost.
Krom dosud napsaného, organizuje výbor klubu 
poznávací zájezdy, které jsou vždy mezi èleny 
velmi vítanou akci. Vždy� mnozí až v dùchodu 
právì v klubu mohli shlédnout nìkterá dosud 
nepoznaná místa, jako je jeskynì Macocha, 
malebný Štramberk, Tonak v Novém Jièínì, kde 
se naše ženy ozdobily zakoupenými slamáky. pokraèování na stranì 15.
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Pracovní dny     So,Ne,svátky Pracovní dny     So,Ne,svátky
Praskova
Anenská
Tešínská
Jatky
Ostroj
Papírny
- (Globus)
Komárov, Oasa
Komárov, Balakom
Komárov, telocvicna
Komárov, stred
Komárov, Kravarov
Suché Lazce, dolní
Suché Lazce, ZD
Suché Lazce, støed
Suché Lazce, horní
Suché Lazce, Prerovec

Nìkolik užiteèných informací pro každého

Ordinace praktického lékaøe v Obecním domì 
Opava - Suché Lazce:
MUDr. Šárka Bìrská
praktický lékaø pro dospìlé
tel. Suché Lazce: 553 794 027 nebo tel. 
Komárov: 553 794 110. V budovì Obecního 
úøadu Suchých Lazcù je bezbariérový pøístup.
Ordinaèní a provozní doba
Objednání je možné v pondìlí v 16:00 - 18:00. 
Ostatní dny v Komárovì. 
Pondìlí: 14:00 - 18:00, Støeda: 7:30 - 11:00
(Služby - na žádost vyšetøení pacienta doma, 
ošetøení mimo ordinaèní dobu telefonická 
konzultace mimo pracovní dobu)
Knihovna na obecním úøadu je v provozu každé 
pondìlí od 16.-18.hod.
Místní rozhlas:
Hlášení místního rozhlasu probíhá 2x dennì a to 
dopoledne v 11. hod. a odpoledne v 17. hod.
Termín konání dalšího zastupitelstva 2.12.2014

Èeská pošta v Obecním domì Suché Lazce,
tel. na poštu 553 794 430.
Úøední hodiny:
Pondìlí: 08:00 - 09:00, 13:15 - 15:15
Úterý: 08:00 - 09:30, 15:00 - 17:00
Støeda: 08:00 - 09:00, 13:15 - 15:15
Ètvrtek: 08:00 - 09:30, 15:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 09:00, 13:15 - 15:15
Sobota, Nedìle: zavøeno
Starosta - Mgr. Petr Oriešèík
Nové úøední hodiny Úterý 16:30-18:00 a 
Ètvrtek 17:00-19:00
petr.orech@gmail.com, tel.:734 159 583
Místostarosta - Pavel Nelešovský
p.nelesovsky@seznam.cz, tel.: 608 834 397
Obecní úøad - nové úøední hodiny 
Pondìlí 09:00 - 11:00, Úterý 15:00 - 18:00, 
Støeda 14:00 - 17:00, Ètvrtek 09:00 - 11:00.
Úøední e-mail: suche.lazce@opava-city.cz nebo 
info@suchelazce.cz

Suché Lazce, Prerovec
Suché Lazce, horní

Suché Lazce, ZD
Suché Lazce, dolní
Komárov, Kravarov
Komárov, stred
Komárov, telocvicna
Komárov, Balakom
Komárov, Oasa
- (Globus)
Ostroj
Jatky
Tešínská
Anenská
Praskova

Suché Lazce, støed

www.suchelazce.cz
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