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Jsem velmi rád, že Vás mohu opìt velmi 
srdeènì pozdravit z funkce starosty mìstské 
èásti Suché Lazce a podìkovat za to, že jste si 
udìlali èas na pøeètení dalšího vydání našeho 
sucholazeckého zpravodaje.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 
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Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

 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 

Pokud máte doma 
zajímavé historické fotografie budeme moc rádi, když 
nám je zapùjèíte k okopírování.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v kvìtnu 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
Korektura textù: Mgr. Martina Škrobánková 
www.davedesign.cz, tel.: 608 722 154
bøezen 2015, náklad 320 výtiskù
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Dovolte mi se v následujících øádcích s Vámi 
podìlit o informace z èinnosti Obecního úøadu 
od posledního vydání našeho zpravodaje. Prvnì 
bych rád oznámil, že podle vyjádøení odboru 
dopravy Magistrátu mìsta Opavy již nic nebrání 
ve zkolaudování našich nových zastávek na ulici 
Pøerovecká a podle vyjádøení Dopravního 
podniku by mìly zaèít plnit svojí funkci od 
1. dubna 2015. Konèí tedy období smutného 
pohledu na nefunkèní zastávky a doufám, 
že plnì poslouží svému úèelu. Nakonec dobøe 
dopadla i vyjednávání s Technickými službami 
v Opavì a poskytnou nám finanèní prostøedky 
ve výši 40.000,- Kè na kompletní výmìnu velmi 

poškozeného døevìného plotu na høbitovì 
v Suchých Lazcích. Na høbitovì dojde také 
k renovaci pøední zídky a zasazení nových 
okrasných tújí po levé stranì kolem nového 
plotu. Celkovì bude také upraveno okolí 
høbitova, jelikož nìkterá zeleò je již pøerostlá, 
trvale poškozená èi znièená. V souvislosti se 
zelení v obci spolupracujeme také s odborníkem 
na studii, která bude komplexnì øešit výmìnu 
velmi zastaralé zelenì v naší mìstské èásti. 
Za sebe mne také velmi tìší, že se nám povedlo 
získat další tøi nové zamìstnance na údržbu 
mìstské èásti, konkrétnì pana Hynka Benu, 
pana Libora Straku a pana Davida Martínka. 
Tito zamìstnanci jsou Obecním úøadem mìstské 
èásti Suché Lazce zamìstnáni prostøednictvím 
Úøadu práce na tzv. veøejnì prospìšné práce 
a celkové finanèní náklady na jejich mzdy, jsou 
hrazeny z externích zdrojù tzn., z 85 % 
Evropskou unií a z 15% ze státního rozpoètu. 
Celková výše nákladù na tøi zamìstnance po 
dobu 6 mìsícù èiní 311.000,- Kè. Z rozpoètu 
mìstské èásti nejsou vynaloženy žádné finanèní 
prostøedky na tyto zamìstnance. V návaznosti 
na získávání finanèních prostøedkù z externích 
zdrojù jsem také velmi rád, že jsme spoleènì 
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redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

o jeho dosavadní výborné práci a dùvìøe.  
Starosta hasièù pøedal deseti èlenùm vìrnostní 
stužky. Valná hromada byla velmi pøíjemným 
setkáním i s dlouholetými èleny SDH.
A neménì zdaøilou akcí byl již tradièní Hasièský 
ples, který se konal 21. února v sále Hostince 
u Baly. Díky perfektní organizaci se ples velmi 
vydaøil. 110 hostù se výbornì bavilo pøi živé 
hudbì skupiny Merkur, k zábavì pøispìlo také 
losování cen bohaté tomboly, kde nechybìl ani 
živý kohout.  Mnozí pøítomní ocenili také bar 
v suterénu, který byl k dispozici. Podìkování 
patøí nejen organizátorùm, ale také mnoha 
sponzorùm, a� už firmám èi napø. rodièùm 
mladých hasièù. A teï už nezbývá než se tìšit 
na první teplé dny a zahájení sportovní sezóny.

SDH Suché Lazce

V prosinci 2014 oslavil krásného životní 
jubileum 85 let náš obèan pan Tomáš Vašek.
V bøeznu 2015 také oslavil krásné výroèí 93 let 
pan Stanislav Prudil. Letos v kvìtnu oslaví 
kulaté výroèí 90 let paní Vìra Rehorèaková. 

V srpnu 2015 pak oslaví krásných 93let let paní 
Jiøina Šromová a v listopadu 2015 oslaví kulaté 
výroèí 95let pan František Halška.
Starosta, místostarosta a zastupitelé tímto pøejí 
všem oslavencùm, mnoho zdraví, štìstí a osobní 
spokojenosti a do dalších let mnoho optimizmu. 
S dobrou náladou jde všechno lépe.

Významná životní jubilea obèanù

Hlavní investice v Suchých Lazcích
nejen na volební období 2014-2018
Zastupitelé pøipravují ucelený plán rozvoje 
MÈ S.L. a prioritní investice nejenom na 
volební období 2014-2018. Jednalo by se 
o investice nad 5mil., které by mìly být 

financovány z mìsta mimo rozpoèet obce. Na 
vyjednání podmínek ve mìstì pracuje starosta. 
Chceme dát prostor i obèanùm, aby se v tomto 

smyslu vyjádøili a navrhli své podnìty. Své 
návrhy podávejte na úøad do 10.4.2015. 
Na veøejném jednání zastupitelstva, které 

probìhne 14.4.2015 v sále Hostince u Baly 
pak probìhne prezentace a diskuse 

nad projekty. Dìkujeme za Vaše podnìty.

pohled z okna úøadu 31.1.2015 foto: Závìšický
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce
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s Tìlovýchovnou jednotou, Sdružením 
dobrovolných hasièù a Støeleckým klubem polní 
kuše získali další finanèní prostøedky nad rámec 
dotací poskytovaných z rozpoètu obce pro tento 
rok v celkové výši 48.000,- Kè. Konkrétnì naši 
fotbalisti získali z grantového poukázkového 
systému mìsta Opavy 15.200,- Kè, Sbor 
dobrovolných hasièù 14.800,- Kè a Støelecký 
klub získal z grantù dotaci 18.000,- Kè na 
poøádání turnajových akcí v Suchých Lazcích. 
V minulosti tyto granty nebyly našimi složkami 
využívány. Povedlo se nám tedy bìhem tøí 
mìsícù získat z externích zdrojù na opravy, 
údržbu a provoz finanèní prostøedky ve výši 
pøesahující 400.000,- Kè, což je velmi slušná 
èástka a doufám, že budeme pokraèovat 
minimálnì v takovémto trendu i nadále. Obecnì, 
finanèní prostøedky jsou alfou a omegou 
fungování každé obce a i proto se konalo 
v Suchých Lazcích dne 17.2.2015 jedno ze 
setkání starostù a starostek všech mìstských 
èástí Statutárního mìsta Opavy, kde se 
pøedevším øešilo nové financování mìstských 
èástí. Závìrem tohoto jednání byl návrh, který 
významnì upravuje výši finanèních prostøedkù 
pro hospodaøení Suchých Lazcù. Výsledek 
našeho snažení bude snad znám v pùli tohoto 
roku. Nové vedení obce také pøistoupilo 
k razantnìjšímu šetøení na provozu obce a napø. 
pouze za hovorné dojde v tomto roce k ušetøení 
èástky cca 12.000,- Kè. Mìstská èást nejenom 
získávala finanèní prostøedky, ale také 
investovala do nutných oprav a nákupù. 
Konkrétnì jsme vymìnili velmi zastaralou 
elektroinstalaci v moštárnì za 16.500,- Kè, 
v návaznosti na ukradené zrcadlo jsme zakoupili 
nové dvojité dopravní zrcadlo u obchodu za 
15.500,- Kè, nakoupili jsme nutné chybìjící 
pracovní pomùcky pro naše zamìstnance za 
6.000,- Kè, zastupitelstvo MÈ schválilo finanèní 
dotaci pro MŠ na nákup nových peøinek za 
9.000,- Kè, dokoupili jsme pracovní náøadí za 
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5.000,- Kè, a taktéž jsme investovali 10.000,- 
Kè, do technického vybavení, které bude sloužit 
pro spoleèenské akce obce a taktéž všem 
složkám i klubu dùchodcù. Výhledovì v roce 
2015 budeme pøedevším investovat finanèní 
prostøedky do chybìjícího, zastaralého a v 
mnoha pøípadech již i nevyhovujícího vybavení 
a zaøízení Obecního úøadu. Pro názornost 
kupøíkladu obecní traktor, sekaèky, køovinoøezy, 
vybavení kulturního zaøízení, vybavení 
obecního høištì a další. Bohužel Suché Lazce 
musí investovat nemalé prostøedky i do oprav po 
stále rozšíøenìjším vandalismu. Oprava zastávky 
Suché Lazce ZD a zídky u kostela od grafitù 
stála celkem 5.500,- Kè a ukradené zrcadlo 
u obchodu stálo obec 15.500,- Kè. Policie ÈR 
tyto vandalismy øeší jako trestné èiny.
Vážení, rád bych zde také podìkoval všem, kteøí 
se postarali o spoleèenské akce v naší obci 
a to konkrétnì Hostinci u Baly za Bál u Balù, 
Tìlovýchovné jednotì za 1. diskoples, Sdružení 
dobrovolných hasièù za jejich tradièní hasièský 
ples, dobrovolníkùm v èele s Martinem 
Høivnáèem za akci pochování basy a SRPŠ za 
jejich krásný maškarní karneval, který byl velmi 
zajímavým zážitkem pro naše dìti, ale i dìti z 
okolí Suchých Lazcù. Také bych rád podìkoval 
všem, kteøí se zúèastnili 1. zabijaèkových hodù 
a vytvoøili tak skvìlou atmosféru na této obecní 
akci. Pøi dìkování, nesmím zapomenou i na naše 
pøedsedy a pøedsedkyni pracovních komisí 
Vladimíru Lencovou, Daniela Stibora a Václava 
Skuplíka. V neposlední øadì také dìkuji Davidu 
Závìšickému za kompletní tvorbu našeho 
dalšího èísla zpravodaje. Vážení spoluobèané, 
pøeji Vám správné a pevné vykroèení do 
následujících jarních mìsícù, mnoho zdraví 
a štìstí a pøi dalším vydání našeho zpravodaje 
na shledanou. Máte-li zájem o více informací 
o dìní v Suchých Lazcích a fungování Obecního 
úøadu, sledujte prosím naše webové stránky: 
www.suchelazce.cz

Zimní mìsíce jsou pro hasièe pøedevším 
obdobím pøípravy a tréninkù v tìlocviènì, které 
jsou vìnovány hrám s dìtmi a u tìch starších 
pak posilování a fyzièce. Nezahálejí však ani po 
spoleèenské stránce. Dne 16. ledna se 
v Kulturním zaøízení obce uskuteènila Valná 
hromada. Zúèastnilo se 46 èlenù a 4 hosté, 
pøítomen byl zástupce okrsku pan Arnošt Vilè, 
dále bývalý starosta pan Miloslav Kostøiba, 
kterému bylo podìkováno za spolupráci 
a pomoc v jeho volebním období a souèasný 
starosta pan Mgr. Petr Oriešèík. Zhodnocen byl 

rok loòský, splnìné úkoly, úspìchy na soutìžích 
a závìrem došlo na plány pro letošní rok. Opìt 
je naè se tìšit. Poèítá se s tradièními akcemi, 
jakými jsou napø. Pálení èarodìjnic nebo letní 
hasièský tábor. Stìžejními jsou pochopitelnì 
soutìže dìtí, dorostu i družstva mužù. 
Dokonèena by mìla být úprava cvièištì, která 
byla zapoèata pøed koncem roku. Bìžecká dráha 
už snad koneènì bude mít odpovídající úroveò 
pro potøeby mladých hasièù. Ke zlepšení 
podmínek pro nácvik jistì pøispìje také nová 
kladina. Na programu byla volba nového výboru 
SDH. Hlasováním všech pøítomných však bylo 
potvrzeno stávající složení výboru, což svìdèí 
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dovolte, abychom zrekapitulovali, zajímavé 
události v naší obci, od posledního vydání 
zpravodaje.
- Starosta informoval zastupitele o zrušení 
budovy Ministerstva zemìdìlství, ze kterého pro 
naši obec a složky získal vybavení kanceláøí, 
jako jsou dveøe, radiátory, záøivky, apod. 
Podìkování patøí také panu Cimingovi, který 
všechny tyto vìci pøevezl z Opavy do S. Lazcù.
- byl schválen Rozpoèet MÈ Suché Lazce pro 
rok 2015 a byl stanoven na 2.975.000,- Kè.
- Starosta obeznámil zastupitele, že dle zákona 
128/2000 Sb., musela být bývalému starostovi 
p. Miloslavu Kostøibovi, vyplacená odmìna 
ve výši 5+1 plat.
- byly zajištìny základní ochranné a pracovní 
pomùcky pro naše  zamìstnance
- likvidaèní komise (Nelešovský, Stibor, 
Závìšický) provedla v pùdních prostorách 
Obecního úøadu úklid a archivaci dokumentù 
(fotografie a další písemné materiály se nyní 
digitalizují pro úèely publikací a webu). Dále 
probíhá inventarizace majetku obce a odpisy již 
neexistujících nebo zastaralých položek, které 
mìly být z majetku obce již dávno vyòaty. Tento 
proces probíhá v koordinaci s odborem majetku 
mìsta Opava.
- 17.2.2015 probìhla v kulturním zaøízení 
v Suchých Lazcích schùzka starostù 
a místostarostù mìstských èástí Statutárního 
mìsta Opavy. Na programu jednání byla 
pøedevším zmìna financování mìstských èástí, 
tak, aby byly navýšeny finanèní prostøedky pro 
jednotlivé mìstské èásti na opravy a investice. 
Debata se také vedla o možnostech a vzájemné 
spolupráci pøi získávání dotací. Schùzka byla 

Vážení spoluobèané.

místostarosta
Pavel Nelešovský

www.suchelazce.cz
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také pøípravou na úterní jednání s vedením 
mìsta Opavy. 
- 23.-24.2. byla provedena nová elektroinstalace 
v dílnì obecních zamìstnancù.
Zastupitelstvo odsouhlasilo dotace složkám:
Složka Výše schválené dotace
JSDH Suché Lazce èástku 93.850 Kè
SDH Suché Lazce èástku 120.650 Kè
TJ Sokol 190.000 Kè
Støelecký klub polní kuše 51.900 Kè
AVZO TSÈ ÈR 42.500 Kè
MS Hoš�ata 25.000 Kè
Klub dùchodcù 24.000 Kè
- Byl zøízen Fond starosty, na který pøispívají 
starosta a místostarosta 10% ze své odmìny. 
Tyto peníze budou použity na rùzné kulturní 
akce i potøeby obce. 
Èíslo úètu je: 2700746689 / 2010
- Další podrobnìjší informace o fungování 
zastupitelstva si mùžete pøeèíst na webových 
stránkách obce pøípadnì v zápisech ze 
zastupitelstev, které jsou ke stažení na 
http://www.suchelazce.cz/zapisy.html 

Dovolte, abychom Vás v krátkosti seznámili 
s úkoly, na kterých s našimi obèany pracujeme.
- zjiš�ujeme možnosti pøípadné realizace 
a technických nárokù koøenové kanalizace.
- plánujeme další kulturní akce v obci, 
a zajiš�ujeme jejich realizaci
- zjiš�ujeme možnosti pøíp. realizace vyèištìní 
a odvodnìní pøíkopy pod Štìpnicí
- zjiš�ujeme možnosti pøíp. realizace nových 
kontejnerových stání
- od 22.12.2014 probíhá inventarizace majetku 
s souèinnosti s likvidaèní komisí a mìst. Opava
- øešíme možnosti úpravy zelenì kolem høbitova
- 22.1.2015 byla opravena posprejovaná 
zastávka a zeï kaple
- 24.1.2015 byla nainstalováno svépomocí wi-fi 
do kulturního zaøízení (dìkujeme Ing. Václavu 
Skuplíkovi za realizaci zdarma)

koèky, pøes den mírumilovné mazlíèky u mnoha 
domù. K poslednímu únoru probìhlo pravidelné 
sèítání zvìøe v naší honitbì. Ve stanovený 
den a hodinu se myslivci rozmístili v honitbì, 
nejèastìji na stávaništì zvìøe a zaznamenali 
poèet kusù, jejich druh a pohlaví. Jedná se 
o jeden z údajù, který slouží k sestavení plánu 
chovu zvìøe. Tento je vypracováván 
mysliveckým hospodáøem a je schválen 
držitelem honitby - honebním spoleèenstvem. 
Schválený plán chovu a lovu zvìøe je pøedáván 
orgánu státní správy myslivosti, kterým 
je Magistrát mìsta Opavy - Odbor životního 
prostøení.
Tradièní chovatelská pøehlídka trofejí probìhne 
dne 18. a 19. 4. v prostorách Èerveného zámku 
v Hradci nad Moravicí. Na této akci lze vidìt 
všechny ulovené trofeje zvìøe z našeho okresu 
za loòský rok 2014. Pøehlídka slouží hlavnì ke 
zhodnocení stavu chované zvìøe a také pro 
kontrolu správnosti odstøelu zvìøe dle plánu 

chovu. Tato výstava je pøístupná široké 
veøejnosti. Pøejeme všem krásné jaro!

Prosba
Lidé, my srnky, princezny lesa, vás moc 
prosíme, nesbírejte nám naše dìti po lesích 
a loukách! Necháváme je schované v travièce 
a sami ležíme nìkde opodál a hlídáme je pøed 
dravci a nebezpeèím. Když nám naše miminko 
odnesete z lesa, už si ho zpátky nevezmeme, 
protože na nìm cítíme vás lidi a naše miminko, 
protože je èasto moc malièké a smutné, vám 
vìtšinou umøe steskem po své mamince! Srnky 
a všichni tvorové divoèiny vás proto moc prosí:

NEBERTE NÁM NAŠE DÌTI!
Každé jaro jsou stovky zdánlivì opuštìných 
mláïat, v pøehnané snaze zachránit je, ukradeny 
rodièùm. Matky pak hodiny svého potomka 
marnì hledají.
Chcete-li opravdu pomoci:
- Savèí mláïata ponechejte na místì, matka 
  se o nì postará
- Nenechávejte volnì pobíhat v pøírodì psy
- Nejezdìte po loukách a polích mimo cesty
- Sbírejte jen mláïata viditelnì poranìná
- Nalezená ptáèata usaïte na nejbližší vyvýšené
  místo
- Zachovejte v pøírodì klid a nerušte je v jejich
  prostøedí

Myslivecké sdružení Hoš�ata

Na fotografii je vidìt, jak remízky zadržují 
sníh, který se postupnì rozpouští na plochách 
a v okolí provedených výsadeb. Je to jedna z 
dalších dùležitých funkcí remízkù v krajinì. 
Bez nich by k zadržení snìhu nedošlo a pùda 
by pøišla o zásoby vláhy na nadcházející 
vegetaèní období.
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- zjiš�ujeme organizaèní možnosti realizace 
Obecního posvícení
- zjiš�ujeme možnosti pøíp. realizace dìtských 
høiš� v naší obci v souèinnosti s místní školou 
a školkou.
- od 16.1.2015 øešíme možnosti obnovy zelenì 
v celé naší obci 
- zabýváme možnostmi proèištìní pøíkopu od 
høbitova ke Strážnici (cesta vpravo levá èást 
pøíkopy)
- od 17.1.2015  øešíme problematiku mostu 
u pana Adamèíka a Teichmanna, rep. proèištìní 
nánosù u levé vpusti benešových blokù 
a zpevnìní odpadlé krajnice. Most je celkovì 
ve špatném stavu, øešíme možnosti pøíp. opravy.
- øešíme problematiku nebezpeèného stromu na 
Pøerovci vedle “areálu zdraví” spoleènì 
s majiteli pozemkù, øešíme jeho bezpeèné 
odstranìní (26.2. se majitel dohodl se starostou 
na pokácením suchého stromu HZS Opava.)
- vìnujeme se také problematice nebezpeèné 
stavby(zøíceniny) tzv. “areálu zdraví” který je 
velmi nebezpeèným místem. Situace kolem této 
stavby je komplikovaná v tom, že je na cizích 
pozemcích a bez stavebního povolení.
- 13.1.2015 jsme øešili možnosti instalace 
odboèovací šipky na semaforu  u  RKL. Cena 
však byla natolik vysoká, že zastupitelstvo od 
tohoto zámìru upustilo, (více informací 
v 3. zápisu zastupitelstva z 13.1.2015)
- dokonèujeme analýzu webového portálu pro 
naší mìstskou èást
- pøipravujeme možnosti vybudování svépomocí 
informaèního systému v obci (mapy, významná 
místa, apod..)
- øešili jsme požadavek klubu dùchodcù na 
zakoupení aparatury na veøejné a spoleèenské 
události.
- od 27.1.2015 se zabýváme problematiku 
sousoší památníku a jeho revitalizace. Souèasný 
stav této významné sochy naší obce je velmi 
špatný a sousoší potøebuje odbornou opravu. 

Zvažujeme možnosti financování z fondù 
a realizaci kvalitními restaurátory.
- zabýváme se také problematikou životnosti 
a provozu obecního traktoru a možnosti 
optimalizace nákladù na jeho provoz.
- upozoròujeme obèany na nutnost zaplacení 
poplatkù za psa do konce bøezna. Dìkujeme.

Rekapitulace kulturních a spoleèenských akcí, 
které se konaly od posledního zpravodaje:
- 11.12.2014 v 16h - ZŠ a MŠ Suché Lazce 
a Klub rodièù pøipravili akce Vánoèní 
koledování v Sucholazecké Kapli a po té 
Vánoèní jarmark (prodejní výstavku v sálu 
Hostince u Baly. Zajištìno bylo obèerstvení, 
punè a prodejní výstavka).
- 13.12.2014 - probìhlo rozsvícení vánoèního 
stromu pøed obecním úøadem se zúèastnilo 
mnoho obèanù s dìtmi. Vánoèní atmosféru 
dotváøely koledy a pro zahøátí byl k dispozici 
punè, èaj zdarma a nìjaké sladkosti pro dìti. 
Mezi dìti bylo rozdáno nìkolik drobných 
dáreèkù v podobì svíticích proužkù a blikajících 
koulí. Akci organizoval starosta P. Oriešèík.
- 18.12.2014 - probìhlo setkání Klubu 
dùchodcù, na které byli mimo jiné pozváni 
bývalý a souèasný starosta. Dùchodci 
nezklamali a zajistili skvìlou zábavu, oslavily se 
významná Jubilea ètyø èlenù klubu (paní Anna 
Loudová, paní Bohuslava Vavreèková, pan 
Ladislav Heèko a pìkné 85. výroèí oslavil pan 
Tomáš Vašek). Nechybìlo také vystoupení dìtí 
z místní základní školy.
- 22.12.2014 - probìhlo zdobení vánoèního 
stromu v místní kapli Strážných andìlu 
v Suchých Lazcích. Výzdoba byla velmi pìkná.
- 4.1.2015 - Probìhl Novoroèní koncert 
chrámového pìveckého sboru Cantate Domino, 
který se uskuteènil ve 14:30 hod v kostele 
v Komárovì.
- 2.1.2015 odpoledne 3.1.2015 odpoledne 
probìhla v naší obci "Tøíkrálová sbírka”

www.suchelazce.cz
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Prùbìh letošní zimy nebyl nikterak extrémní ani 
na teploty, ani na snìhovou pokrývku. Zvìøi toto 
poèasí vyhovuje, je však otázkou, jak moc to 
prospívá pøírodì jako celku.  Z dùvodu mírné 
zimy pøežily také nemocné a slabé kusy zvìøe, 
které se dostanou dále do chovu, neprobìhl tak 
pøirozený výbìr. Pøíroda celkovì zøejmì 
nepromrzla tak jak mìla, pøežilo také mnoho 
parazitù a hmyzu.
I pøes mírnou zimu myslivci pravidelnì zvìø 
pøikrmovali jadrným krmivem - jeèmen 
a pšenice. Zajícùm bylo pøedkládáno rovnìž 
objemné krmivo (seno). V lednu a únoru byl 
proveden oøez vìtví na okus zvìøi. U každého 
krmného zaøízení nesmìla chybìt také pro zvìø 
tolik potøebná kamenná sùl jako životnì dùležitý 
zdroj minerálních látek. V prosinci probìhla 
valná hromada Honebního spoleèenství 
Komárov (tedy sdružení majitelù pùdy 
v honitbì). Byl zvolen nový honební výbor. 
Pevnì vìøíme, že tento výbor dodrží sliby vùèi 
našemu mysliveckému sdružení a spolupráce 
bude pokraèovat i nadále. Dne 13. 12. 2014 se 
uskuteènil tradièní hon mysliveckého sdružení.  
Zúèastnilo se jej 18 støelcù a 17 honcù z øad 
široké veøejnosti. Podaøilo se ulovit 2 selata 
èerné zvìøe s váhou cca 30kg a jedna liška. Po 
honu se úèastníci mohli pobavit a obèerstvit na 
poslední leèi, byl pøipraven peèený divoèák se 
zelím a také tombola, kde mezi hlavními cenami 
byly napøíklad ony dva kusy divoèákù. Jak jsme 
avízovali v pøedešlém èísle Sucholazeckého 
zpravodaje, tradièní myslivecký ples letos nebyl 
zorganizován hlavnì z dùvodù zákonných 
opatøení týkajících se prodeje alkoholu (nutnost 

vlastnit živnostenský list/licenci pro prodej 
alkoholu). Pøes zimu byly nalezeny 3 ks srnèí 
zvìøe, které byly uhnány nebo strženy psy. 
Jelikož s jarem se blíží kladení mláïat (napø. 
první zajíèky mùžeme v pøírodì najít již teï 
v bøeznu), opìt apelujeme na návštìvníky naší 
krásné pøírody, aby byli ukáznìni, hlídali si své 
psy a v pøípadì nálezu malých zajíèkù se 
maximálnì pokochali pohledem, ale v žádném 
pøípadì na nì nesahali. Zajeèice klade osrstìné 
a vidoucí zajíèky pøímo na zem.  Ti jsou schopni 
se zhruba za pùl hodiny sami pohybovat. Se 
zajeèicí se drží asi 2-3 dny. Pak je po dobu cca 
4-5 týdnù nakojí tuèným mlékem jen jednou 
dennì, jinak je odložené mládì samo. Pokud 
ovšem zajíèek naèichne pachem psa (staèí, když 
jej pes olízne), nebo èlovìka, matka jej odmítne 
a mládì uhyne hlady.  Toto platí také napøíklad 
pro srnèata, která srna klade v druhé polovinì 
kvìtna. Bohužel, v období první senoseèe. Je 
tøeba pøipomenout, že malý zajíèek je lahùdkou 
a snadnou koøistí mimo jiné také pro toulavé 

spoluautor èlánku
Ing. Petr Žùrek

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

Na pøiložené fotografii je pro zajímavost výøad 
z našeho honu. Zajímavý je horní kus 
divoèáka, na kterém jsou vidìt svìtlé znaky 
(svìtlé zbarvení jen s èernými fleky, svìtlé 
spárky). Toto je dùsledek zkøížení prasete 
divokého s prasetem domácím.
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- 13.1.2015 v 18:15 h probìhlo v kulturní 
zaøízení, 3. zasedání ZMÈ Opava - Suché Lazce 
(zastupitelstvo).
- 13.1.2015 od 15:30 h probìhla v základní 
škole pro rodièe informaèní schùzka pøed 
zápisem do 1. roèníku. Pro rodièe kterým termín 
nebo èas nevyhovoval, bylo umožnìno osobní 
setkání s øeditelkou pøíp. paní uèitelkou 
z první tøídy.
- 16.1.2015 v 14:00 h probìhl v ZŠ Suché 
Lazce, "zápis žáku do 1. roèníku" 
- 16.1.2015 v 17:00 h probìhla v kulturní 
zaøízení, "Valná hromada SDH" (JSDH + SDH 
Suché Lazce).

- 24.1.2015 v 20:00 h probìhl v Hostinci u Baly, 
"8. roèník plesu BÁL U BALÙ" k tanci 
a zábavì hrála skupina Bledule, celé ples 
provázel pestrý zábavní program.
- 31.1.2015 v 20:00 h se konal v Hostinec 
u Baly, "1. roèník LAZIO disco ples" hrál DJ 
Pavel Šindláø, poøádalo Lazio sokol S. Lazce
- 3.2.2015 po 18:15 h probìhlo v kulturním 
zaøízení, 4. zasedání ZMÈ Opava - Suché Lazce 
(zastupitelstvo).
- 7.2.2015 od 8:00 h probìhla v kulturní zaøízení 
velmi úspìšná akce "1. zabíjaèkové hody  
S PRAVOU SLEZSKOU DOMÁCÍ 
ZABÍJAÈKOU" (akci organizoval starosta 
obce za podpory Øeznictví Gebauer) Akce 
se zúèastnil mimo jiné i námìstek primátora 

statutárního mìsta Opavy Josef Stiborský.
- 17.2.2015 v 18:00 h probìhla v našem 
Kulturním zaøízení neveøejná schùze s názvem 
Setkání starostù mìstských èástí. 
Na programu bylo pøedevším financování 
mìstských èástí a získání finanèních prostøedkù 
na investice v mìstských èástech.

- 19.2.2015 v 16:00 h probìhlo setkání èlenù 
klubu dùchodcù, které se konala v sále 
Hostinece u Baly. Setkání bylo tématicky 
zamìøeno na maškarní zábavu v duchu 
"pochování basy". Jako již tradiènì na tìchto 
akcích nechybìla výborná zábava.
- 21.2.2015 v 20:00 h probìhl v Hostinci 
u Baly, "Tradièní hasièský ples" hrála skupina 
Merkur, byla bohatá tombola a dobrá zábava.
- od 27.2.2015 do 1.3.2015 probìhly 
v restaurace Heja "Vepøové hody"
- 28.2.2015 bìhem dne a veøer v 20:00 h 
probìhlo v naší obeci a veèer i v Hostineci 
u Baly, tradièní "Pochování basy" hrála skupina 
"Remix", byla zajištìna bohatá tombola, akci 
organizovala mládež obce Suché Lazce.
- V nedìli 1.3.2015 probìhl veselý Maškarní 
karneval v sálu Hostince u Baly. Zábavu 
organizovala agentura Tomino s klubem rodièù, 
bohatá tombola, balíèky pro dìti ze školky 
a školy v Suchých Lazcích a sladké obèerstvení 
od šikovných maminek. Nìkteøí rodièe byli také 
v karnevalových kostýmech.

www.suchelazce.cz

bøezen 2015
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Za krátký èas budou mnohé sdìlovací 
prostøedky v naši zemi pøipomínat intenzivnì 
70. výroèí ukonèení II. svìtové války, jako 
významné tragické události poloviny dvacátého 
století, která má na svìdomí více jak padesát 
milionù lidských obìtí a nesmírné materiální 
ztráty. Je pøirozené, že bìhem uplynulých 
sedmdesáti let ubylo pamìtníkù tìchto 
váleèných událostí i jejich pøímých úèastníkù, 
kteøí váleèné bìsnìní v tu dobu pøežili. Ani 
v naši obci, která byla na sklonku války rovnìž 
silnì poznamenána váleènými událostmi, nás 
pamìtníkù není již mnoho. Ve váleèných letech 
jsme byli v okupovaném protektorátu ještì 
vìtšinou školou povinnými dìtmi. Mimo jiné 
jsme se uèili nìmeckému jazyku a všechny 
svízele váleèné doby v naši okupované zemi 
prožívali intenzivnì naši rodièe. Žili jsme ve 
svém pøevážnì dìtském svìtì relativnì v klidu, 
avšak jen do chvíle, kdy se boje mezi 
znepøátelenými armádami pøiblížily za humna 
naši vesnice. V tu dobu váleèná vøava i na nás 
mladé dopadla v plné síle. Náhle jsme byli 
svìdky, jak nám ve vsi hoøela naše obydlí, 
stodoly, hynul dobytek i drùbež, vesnice se 
v krátkém èase zmìnila ve váleènou zónu. V tu 
dobu nikomu z nás nebylo do smíchu. Kromì 
znaèných materiálních škod, které jsme vùkol 
mìli pøed oèima, zahynulo pøi pøechodu fronty 
pøes naši obec i 24 našich spoluobèanù, krom 
toho sedm obèanù bylo tìžce zranìno, zcela 
znièeno bylo 39 vesnických obydlí a 34 
hospodáøských budov, ponièeny byly stromy na 
zahradách a mnohá další vesnická zaøízení, jako 
byl napøíklad most na Pøerovci i tamìjší lesní 
porost. Až èasem jsme se dozvìdìli, že naše 
vesnice mìla tu smùlu, že patøila do linie fronty 
pod názvem „Ostravská operace", kterážto 
vojenská operace mìla za cíl zabránit znièení 
ostravské prùmyslové aglomerace ustupující 

nìmeckou armádou. Toho cíle sovìtská armáda 
dosáhla, byt' za cenu znaèného strádání obyvatel 
v celé oblasti bojù. My, kteøí se poèítáme mezi 
pamìtníky zmínìných váleèných událostí, 
považujeme za svou morální povinnost 
pøipomínat všem našim mladším spoluobèanùm 
váleènou dobu, jak jsme ji prožívali, jak jsme 
se báli o své životy i životy svých bližních, jak 
jsme se ukrývali pøed svištícími støelami i bojem 
rozvášnìnými vojsky, aby si udìlali správnou 
pøedstavu o tom, jaké strasti a nebezpeèenství 
válka lidem pøináší. Když pak po nìkolika 
dnech od osvobození naši obce od nìmeckých 
vojsk, po dobytí Berlína a následné kapitulaci 
Nìmecka v kvìtnu 1945 nastal mír, to byl 
impuls pro všechny práce schopné obyvatele 
naši obce, zaèít odstraòovat škody vzniklé na 
obydlích i hospodáøských staveních. V celé vsi 
zaèal nepøedstavitelný stavební ruch, žel, 
provázený nedostatkem potøebného stavebního 
materiálu, i potøebných stavebních odborníkù. 
Nezmìrným úsilím obèanù se pøesto podaøilo 
v brzké dobì zacelit ty nejhorší rány, které obec 
postihly. Kromì prací v soukromém sektoru 
bylo pøistoupeno i k opravì obecního vodovodu 
a pozornost byla obecním úøadem zamìøena i na 
rozsáhlou elektrifikaci obce. Nìkolika válkou 
postiženým rodinám byla v obci poskytnuta pøes 
pøíslušné úøady provizorní døevìná obydlí, na 
pomoc obnovì obce pøijíždìla také èasto 
brigáda dobrovolníkù z Jièína v Èechách, kde 
váleèné škody byly minimální. V obci byly 
i takové rodiny, které si v krátké pováleèné dobì 
svou mimoøádnou iniciativou postavily na 
tehdejší dobu moderní domy, které jsou 
chloubou obce doposud. Je tøeba zdùraznit, že 
bezprostøednì po válce jsme jako dospívající 
mládež nemìli život lehký. Ještì øadu let jsme se 
stravovali, ale i oblékali dle pøetrvávajícího 
pøídìlového systému. I pøes tato negativa doby 

Zamyšlení k 70. výroèí ukonèení II. svìtové války z Klubu dùchodcù. TJ Sokol Suché Lazce - Lazio

Dne 31.1.2015 se konal 1. Lazio disco ples pod 
záštitou TJ Suché Lazce. Tohoto tematického 
plesu  z 60.-80. let se zúèastnilo neuvìøitelných 
140 lidí. Atmosféra byla úžasná od samého 
poèátku. O tak výbornou atmosféru se zasloužili  
DJ Pavel Šindláø výbìrem tìch nejvìtších hitù 
a pøedevším úèastníci plesu, kteøí pøišli stylovì 
obleèeni a vydrželi se bavit do brzkých ranních 
hodin. Vyvrcholením byla bohatá tombola.  
Podle slov úèastníkù plesu byla la�ka nasazena 
velmi vysoko a všichni se už tìší, jaké 
pøekvapení pøipraví poøadatelé pøíští rok. Chtìli 
bychom tímto moc podìkovat všem, kteøí 
se plesu zúèastnili, bez nich by ples nebyl tak 
úspìšný, všem sponzorùm, bez jejichž pøíspìvkù 
do tomboly by nebylo tolik radosti z výhry 
a  hlavnì poøadatelùm a všem, kteøí se do 
pøípravy plesu zapojili. Tìšíme se na pøíští 
roèník 2. Lazio disco plesu 2016.

Rozlosování muži jaro 2015 
Suché Lazce - Nové Sedlice 4.4. 15:30 SO
Komárov - Suché Lazce 12.4. 15:30 NE
Suché Lazce - Bøezová 18.4. 16:00 SO
Melè - Suché Lazce 25.4. 16:00 SO
Suché Lazce - Brumovice 2.5. 16:30 SO
Holasovice - Suché Lazce 10.5. 16:30 NE
Suché Lazce - Chvalíkovice 16.5. 17:00 SO
Dolní Životice - Suché Lazce 24.5. 10.00 NE
Vítkov "B" - Suché Lazce 31.5. 16:00 NE
Suché Lazce - Hlavnice 6.6. 17:00 SO
Kyjovice - Suché Lazce 14.6. 17:00 NE

Z dùvodu poøádání závodù v lukostøelbì bude 
pøesunuto utkání s Hlavnicí na nedìli. Taktéž 
bude snaha o pøeložení posledního zápasu v 
Kyjovicích na sobotu. Se zmìnami budete vèas 
seznámeni. Webový odkaz na los jara 2015:

http://nv.fotbal.cz/domaci-
souteze/kao/moravskoslezsky/opava/souteze.asp
?soutez=815A2B&show=Los

Rozlosování st.žáci jaro 2015 
Suché Lazce - Vìtøkovice 19.4. 10:00 Ne
Stìboøice - Suché Lazce 25.4. 13:15 So
Suché Lazce - Píš� 3.5. 10:00 Ne
Suché Lazce - Slavkov 10.5. 10:00 Ne
Kozmice - Suché Lazce 16.5. 17:00 So
Ha� - Suché Lazce 24.5. 10.00 Ne
Vávrovice - Suché Lazce 31.5. 14:30 Ne

Rozlosování mini žáci jaro 2015
Kylešovice - Suché Lazce 20.4. 17:30 Po
S. Lazce - Hradec n. Mor. A 23.4. 16:30 Èt
Štítina - Suché Lazce 4.5. 17:00 Po
Chvalíkovice - Suché Lazce 13.5. 17:00 St
Suché Lazce - Budišov n. B. 14.5. 17:00 Èt
S. Lazce - Hradec n. Mor.í B 21.5. 17:00 Èt
Suché Lazce - SFC Opava 28.5. 17:00 Èt

1. Lazio disco ples
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zmìnami v zemìdìlské výrobì potravinovou 
sobìstaènost rozhodujících zemìdìlských 
produktù, vyøešila dopravu i její cenovou 
dostupnost do všech míst zemì, podaøilo se nám 
zajistit dostateèné dùchody pro dùstojné stáøí 
všech obèanù bez rozdílu, a tak by bylo možno 
ještì pokraèovat. Naše radost z osvobození od 
fašismu, radost z ukonèení okupace, to byl 
pro naši generaci i pro celý národ impuls 
k vybudování nové spoleènosti a to vše 
je souèástí naši dnešní vzpomínky na poèátky 
námi prožitých pováleèných èasù, v nichž jsme 
budovali své rodiny i vychovávali své dìti 
v míru. A na to se ani dnes v našem pokroèilém 
vìku nezapomíná. Tyto naše vzpomínky budou 
neoddìlitelnou souèástí nadcházejících oslav 
vzpomenutého významného výroèí. 
Témìø na sklonku svých životù neradi vidíme 
v naši zemi zmìnu spoleèenských pomìrù, 
ke kterým naše spoleènost pøed èasem dospìla. 
Nejsme jimi pøíliš srozumìni. Ale co je varující, 
souèasnì se opìt zaèínáme obávat, že svìt spìje 
k novým, rozsáhlým váleèným událostem. 
I tímto psaním apelujeme proto na všechny, 
jimž není lhostejný život na naší planetì, 
at' se všemožnì ve svém každodenním poèínáni 
vynasnaží, abychom se nedožili nové 
apokalypsy. 

Za klub dùchodcù, Lubomír Tichopád

jsme se dokázali po splnìní svých pracovních 
povinností sdružovat do zájmových uskupení, 
spoleènì se radovat a plnými doušky v každé 
volné chvíli užívat si po létech okupace 
svobody. V pøedcházejících øádcích tohoto 
zamyšlení si neklademe za cíl hodnotit prùbìh 
váleèných støetnutí bojujících armád na 
jednotlivých bojištích. Toto hodnocení patøí 
historikùm a publicistùm. Vzpomínkou na 
dávné události chceme uvést do pohotovosti 
myšlení všech tìch, kteøí váleèné události 
neprožili, chceme, aby si všichni uvìdomili na 
základì souèasného svìtového dìní, at' v Evropì 
èi jinde, jak je každá válka destruktivní a také 
jak køehký je v kteroukoliv dobu svìtový mír. 
Naše generace po II. svìtové válce dokázala 
v symbióze se svými pøedky, svým pracovním 
elánem a nadšením v pomìrnì krátké dobì 
obnovit válkou ponièenou zemi a jsme na to 
dosud hrdi. Podaøilo se nám vybudovat moderní 
prùmyslovou základnu, tìžký i lehký prùmysl, 
elektrifikovat Èeskoslovenskou republiku tam, 
kde doposud elektrifikace chybìla, postavit 
i statisíce bytù v nových, moderních sídlištích, 
vèetnì jeslí, školek a škol všeho druhu, podaøilo 
se nám vybudovat mnoha sportovní zaøízení, 
kulturní domy, moderní prodejny, zdravotnická 
støediska i nemocnice i významná vodní díla. 
Naše generace vyøešila i pøes znaèné tìžkosti 

7.2.2015 od 8:00 h probìhla v kulturní zaøízení 
velmi úspìšná akce "1. zabíjaèkové hody  
S PRAVOU SLEZSKOU DOMÁCÍ 
ZABÍJAÈKOU" Po celý den byly k dispozici 
zabíjaèkové speciality, prdelaèka, jitrnice, 
jelítka, ovárek, tlaèenka, sekaná, brambor, 
kyselé zelí, atd. (akci organizoval starosta obce 
za podpory Øeznictví Gebauer) Akce se 
zúèastnil mimo jiné i námìstek primátora 
statutárního mìsta Opavy Josef Stiborský.
fotografie: Kateøina Vlhová

1945 Pøerovec Vlevo budova hostince zv. "U Šudíka" è.p.5. Zprava domek p. Jakuba Gracy è.p.2 
pak domek p. Valentina Dluhoše è.p.3, p. Jindøicha Støílky è.p.4 a p. Gustava Kupky è.p.6.

Fotografie z 1. zabíjaèkových hodù

foto: Kateøina Vlhová
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Tyto èásti obce osvobodila Rudá armáda 
Sovìtského Svazu a to jednotkami 107. 
støelecké divize plukovníka V. J. Petrenka 
za podpory jednotek 31. tankového sboru 
generálmajora G. G. Kuznìcova. Osvobozovací 
boje trvaly od pátku 20. dubna 1945 do nedìle 
22. dubna 1945 veèer, kdy byla osvobozena
 i Strážnice, zatímco celý Pøerovec byl dobyt 
po urputných bojích až 26. dubna 1945 Na 
sucholazeckém katastru se odhaduje, že v 
tìžkých bojích padlo na 200 vojákù Rudé 
armády, z toho bylo pohøbeno asi 11 pøímo
 ve vesnici. Všichni byli pozdìji v r. 1945 
exhumování a pøevezení na pohøebištì padlých 
vojákù Rudé armády na opavský høbitov, kde 
jsou pochování všichni padlí Rudoarmìjci z ce-
lého okresu. V prùbìhu osvobozovacích bojù 
bylo zabito 24 obèanù a 7 bylo tìžce zranìno. 
Zcela vyhoøelých obytných domù bylo 39, 
z toho 5 v Kravaøovì, vážnì bylo poškozeno 
45 domkù a stodol vyhoøelo rovnìž 39, z toho 

5 na Hadrùnku (dnešní Kravaøov). Znaèné byly 
rovnìž ztráty na hospodáøských zvíøatech. 
Použité materiály: Karel Rusek (Komárov), 
J. Gebauer, V. Štìpán: Váleèná kronika Opavska 
(1060-1945) Internet www.suchelazce.cz resp. 
Kronika obce S. Lazce od r.1914 - 1945.

Prùbìh fronty ve fotografiích pøes Suché Lazce, Kravaøov, Strážnici a Pøerovec 

redakce
David Závìšický

1945 kaple v Suchých Lazcích è.p.110 
zasvìcená Sv. Andìlùm Strážným r. 1036, 
byla opravena v r. 1946

1945 Stavení bývalého manského statku 
(dvora, tzv. Šiktavancùv dvùr) è.p.2 majitele p. 
Karla Šitavance, vzadu dùm p. J. Lusky è.p. 92 

Znièený domek p. Jana Sedláèka è.p. 8 (vedle 
kaple) rok 1945 

Základní škola a Mateøská škola

Ze života naší základní a mateøské školy:
Nejprve se vrátíme do vánoèního období, kdy 
se žáci školní družiny pøihlásili již tradiènì do 
soutìže, vyhlašované primátorem mìsta Opavy 
„O nejkrásnìjší vánoèní ozdobu“. Ve velmi 
silné konkurenci se svými bílými a støíbrnými 
ozdobami obsadili krásné 2. místo a vysoutìžili 
si velkou sladkou odmìnu.
V lednu se uskuteènil Zápis do 1. roèníku 
základní školy. K zápisu pøišlo celkem 13 dìtí, 
které prokazovaly na rùzných pohádkových 
stanovištích svoji pøipravenost na školu. Na 
závìr dostaly malou pozornost.
Zápis do mateøské školy se uskuteèní v úterý 
12. a ve støedu 13. kvìtna 2015 v prùbìhu 
otevíracích hodin školky. K zápisu je nutno 
donést pøihlášku a lékaøské potvrzení 
o zpùsobilosti dítìte.
Od ledna se žáci školy i školky úèastní 
plaveckého výcviku v Mìstských lázních 
v Opavì, který od letošního roku spravují 
a vedou Technické služby Opava.  Plavání konèí 
1. dubna 2015.
Prosíme také všechny rodièe i obèany obce, 
jestli mohou zaèít schraòovat starý papír - na 
konci mìsíce dubna bychom rádi opìt 
uskuteènili sbìrovou akci. Papír nemusí být 
tøídìný, pouze kartony by mìly být oddìleny. 
Papír je možné již nyní odvézt do školy. 
Moc dìkujeme za pomoc!
V mateøské škole jsme se rozhodli postupnì 
zrekonstruovat velké oddìlení, kde jsou 
nainstalovány nové kryty na radiátory a police, 
a také malé oddìlení, ve kterém došlo k výmìnì 
vestavných skøíní. Postupnì nás ještì èekají 
nové úložné prostory ve velkém oddìlení a moc 
se tìšíme na instalaci nových vstupních dveøí 
do základní školy. Po nové šatnì pro školáky 
a zrekonstruované tìlocviènì je to zase další 
krok na cestì ke zlepšení a zmodernizování 

prostøedí našich malých i velkých klientù. Škola 
se postupnì stává opravdovým centrem vìdìní 
a poznávání - žáci mohou pracovat na 7 
pevných poèítaèových stanicích, uèitelé mají 
k dispozici 4 notebooky, ve tøídách jsou dvì 
interaktivní tabule, k dispozici mnoho nových 
pomùcek. Prostøedí školy je pøátelské a snažíme 
se nejen o naplnìní Komenského hesla „škola 
hrou“, ale i o kvalitní pøípravu našich žákù 
ve všech oblastech, a to formou tzv. „rodinné 
školy“. Snad se nám to daøí…
Abychom si po perném roce odpoèinuli, 
v èervnu odjedeme na Školu v pøírodì 
do Zlatých hor. Celý týden budou mít žáci 
pøipraven bohatý program se zajímavou 
tematikou, která je pro nì zatím tajná. Zajištìna 
je 5x dennì strava a pitný režim, ubytování 
v budovì v pokojích po ètyøech a urèitì to bude 
super vstup do nadcházejících prázdnin.

Mgr. Martina Škrobánková
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Vpøedu dùm J. Sedláèka è.p.8. Zleva vzadu 
domy p. Jindøicha Jelonka è.p.67, p. R. Halšky 

Dùm p. J. Láryše è.p. 53 a dùm, kde byl obchd 
se smíšeným zbožím Viléma Mališky è.p. 141. 

pohled ze školy na domek krejèího p. Adolfa 
Pchalka è.p.48. Nad ním zleva A. Knop è.p.47, 

Zprava vyhoøelé stodoly p. Jos. Meixnera è.p. 
21 a pana Rudolfa Baly è.p. 22.

Domek  Jana Baly è.p.52, vlevo zbytky jeho 
stodoly. Vpøedu budovy p. J. Halšky è.p.51. 

zleva znièený dùm p. F. Skuplíka è.p.43. Vzadu 
vpravo domek p. Václava Patrmana è.p.45.

Fotografie ze Sucholazeckého Pochování basy, které probìhlo 28.2.2015

foto: Kateøina Vlhová
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Duchovní slovíèko k velikonocím

Pøátelé! V jednom mìstì se na høbitovì 
pøihodilo, že správa høbitova se den po pohøbu 
rozhodla pøenést rakev se zesnulým do jiného 
hrobu, jelikož ten pùvodní byl již prodán. Nìkdo 
se prostì spletl. Když na høbitov pøišli pozùstalí 
a zjistili, co se stalo, byli v šoku! Místo hrobu 
svého blízkého pøikrytého vìnci a kvìtinami 
našli jen vykopanou díru bez rakve. Nemohli 
uvìøit svým oèím. To je žert? Znesvìcení? 
Èerný humor? Asi stejné pocity doprovázely 
Marii Magdalskou a další ženy, když spatøily 
prázdný hrob Pána Ježíše. Co se stalo? Kdo ho 
ukradl? Andìl vysvìtluje: Byl vzkøíšen! Pak 
se jim samotný Pán Ježíš ukazuje na cestì. 
To všechno bylo doprovázeno strachem 
a zmatkem, místo radosti a úžasu. Proè tomu 
tak je? Je tomu tak, protože pravda o vzkøíšení, 
kterou my, køes�ané, slavíme o velikonoèních 
svátcích, se skuteènì vymyká kategoriím našeho 
lidského chápání.  Tìžko si pøipouštíme to, co je 
v èistì lidském chápání nemožné! I když mnozí 
známe Bibli, Starý a Nový zákon, i když nìkteøí 
vyznáváme pravdu o zmrtvýchvstání pøi každé 
nedìlní mši sv., i když nám Církev dva tisíce let 
tuto pravdu neúnavnì hlásá a my slavíme 
Velikonoce, pøesto není pro èlovìka snadné 
uvìøit, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých! Možná 
by bylo snadnìjší zavøít se ve veèeøadle, jako 
to udìlali apoštolové, to znamená žít si svým 
životem a svými záležitostmi, prostì tím, co je 
tady a teï. Pøece pravda o zmrtvýchvstání je tak 
nereálná! Faktem je, že nikdo nebyl pøítomen 
zmrtvýchvstání. Ovšem po této události zùstaly 
jisté stopy. Jsou to svìdectví lidí, kteøí 
zmrtvýchvstalého Pána Ježíše potkali. Je to 
Marie Magdalská, jsou to apoštolové a také 
uèedníci, kteøí šli do Emauz. Mnohým z nás 
je asi nejbližší Tomáš, který nevìøil svìdectvím 
apoštolù, ale nakonec potkal zmrtvýchvstalého 
a uvìøil. Celé dìjiny køes�anství jsou plné lidí, 

kteøí v rùzných stoletích, na rùzných 
svìtadílech, v rùzných kulturách potkávali
na svých cestách vzkøíšeného Pána Ježíše 
a hovoøili o tom. Potkávali ho ve svých 
vítìzstvích a prohrách, v dobrém i ve zlém, 
v radostech a strastech, v nemoci a utrpení, 
v bohatství a chudobì, když se rodili nebo když 
umírali. Mùžeme tedy smìle øíci, že Ježíš 
zmrtvýchvstalý byl, je a bude všude tam, kde 
byl, je a bude aspoò jeden jediný èlovìk. 
Protože jeho pøáním je, aby každý z nás prožil 
to, co prožil sv. Tomáš ve veèeøadle, to je, aby 
ho jednou poznal a skuteènì uvìøil!
Milí ètenáøi, k velikonoèním svátkùm a k celé 
velikonoèní dobì, která vlastnì trvá až padesát 
dnù a konèí svatodušními svátky, které letos 
slavíme 24.5., pøeji Vám všem, abyste se nebáli 
Zmrtvýchvstalého Krista hledat a nacházet ho 
mezi lidmi a v kráse tohoto svìta, v té kráse, 
které je korunou právì nevysvìtlitelný zázrak 
Jeho zmrtvýchvstání.

Váš komárovský faráø p. Adam Málek

www.suchelazce.cz
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V posledním zpravodaji jsme Vám slíbili, že 
Vás budeme informovat o nadcházející halové 
sezónì 2014/2105.
První halový závod se uskuteènil 22. listopadu 
2014 v Kostelci na Hané. Natálie Mìchová se 
umístila na 5. místì. Oldøich Kubesa a Sabina 
Kubesová se tohoto závodu z rodinných dùvodù 
nemohli bohužel zúèastnit.
Následujícím závodem byla Mikulášská cena, 
kterou pøipravil 6. prosince 2014 oddíl SKPK 
Opava - Suché Lazce v tìlocviènì Støední školy 
technické v Opavì na Kolofíkovì nábøeží. 
Oldøich Kubesa skonèil na 5. místì, Sabina 
Kubesová se prostøílela na 2. místo. Natálie 
Mìchová si oproti prvnímu halovému závodu 
polepšila o jednu pøíèku, umístila se na 4. místì. 
Po oficiálním závodì se uskuteènil doplòkový 
mini závod o Mikulášské pøekvapení, který 
probíhal pouze na 3 šípy na speciální 
mikulášský terè. Výhercem se stala Jaroslava 

Nedìlníková z oddílu Savana Kostelec na Hané, 
na druhém místì se umístil Václav Losert a tøetí 
skonèil Dalibor Lhotský, oba z TJ Opava. 
Mikulášská cena byla posledním závodem roku 
2014. 24. ledna 2015 pokraèovala halová sezóna 
v domácím prostøedí oddílu Savana Klub Kuší 
Kostelec. Oldøich Kubesa si vystøílel 6. místo. 
Sabina Kubesová se s nástøelem 584 bodù z 600 
možných prostøílela na 1. místo. Natálie 
Mìchová si nastøílela svùj nový osobní rekord 
a umístila se tìsnì pod stupni vítìzù. Všichni 
støelci si vyzkoušeli støelnici, na které se 
v bøeznu 2015 uskuteèní halové Mistrovství ÈR.
Na další závod jsme museli cestovat 21. února 
do Otrokovic. Oldøich Kubesa si nastøílel 
nejlepší výsledek letošní halové sezóny, 
ale i pøesto se musel spokojit jen se 7. místem. 
Sabina Kubesová svedla vyrovnaný souboj 
s Hanou Nedìlníkovou a Jaroslavou 
Nìdìlíkovou. Všechny mìly po 1. sadì shodný 
poèet bodù. Rozhodovala tedy 2. sada, ve které 
ji patøilo 2. místo a to bylo zároveò i její 
koneèné umístìní. Natálie Mìchová si opìt 
vylepšila svùj osobní rekord, který by ji 
v minulém závodì staèil na bednu, ale tady 
se musela spokojit s 5. místem.

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová
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probíhá již 30 let bez pøerušení. Další akci, na 
které se budeme aktivnì podílet, bude Dìtský 
den. Probìhne 13.6. na místním høišti a dìtem 
pøipravíme oblíbené støelecké stanovištì. 
20. èervna se uskuteèní na støelnici na Strážnici 
soutìž ve støelbì ze vzduchové pušky pro dìti 
všech vìkových kategorií. Nejmladší úèastníci 
si mohou také vystøelit pod dohledem 
zkušených støelcù. Pro všechny aktivní dìti 
budou pøipraveny také zajímavé hry, malé 
obèerstvení a dáreèky. Ve stejném termínu 
probìhne již tradièní soutìž tøíèlenných družstev 
ve støelbì z malorážky. Zúèastnit se mohou 
tøíèlenná družstva složená z jednotlivých 
zájmových organizací, z rodinných klanù, z ulic 
apod. Ve dnech 4. - 6.7. se uskuteèní v areálu 
støelnice turnaj v nohejbale. Doba turnaje se 
bude odvíjet od poètu pøihlášených družstev. 
S bližšími podmínkami a propozicemi  budeme 
veøejnost vèas informovat. Výše  jsem uvedl 
nejdùležitìjší akce na které poøadatelé srdeènì 
zvou všechny, kteøí se chtìjí pobavit, trochu 
si zasportovat a také se pøíjemnì odvázat 
od každodenních povinností a starostí.

Ing. Bøetislav Janošek

Èinnost èlenù  AVZO v Suchých Lazcích v roce 
2014 byla ukonèena 20. prosince èlenskou 
schùzí a zajímavou støeleckou soutìží pod 
názvem „Poslední výstøel“, kterou se již tradiènì 
areál støelnice na Strážnici pro uplynulý rok 
„uzamýká“. První mìsíce roku jsou každoroènì 
ve znamení kontrol støelnice a tréninkù 
jednotlivých støelcù. V únoru èást èlenù strávila 
týden v Krkonoších na odborové chatì našich 
pøátel z Agrostroje Jièín. Pøed zahájením plného 
provozu støelnice bude podle plánu uskuteènìno 
nìkolik brigád k odstranìní prostøedkù, které 
bylo tøeba instalovat k zazimování støelnice. 
Rovnìž bude nutné odstranit výtvory sprejerù, 
kteøí se vyøádili na všech pøístupných objektech 
støelnice. První brigáda se uskuteèní 11. dubna. 
Po zprovoznìní areálu støelnice zaènou probíhat 
plánované akce. První velkou událostí bude 
konání již 30. roèníku soutìže jednotlivcù 
ve støelbì z malorážky „O pohár osvobození 
Suchých Lazcù“. V roce kulatého 70. výroèí 
ukonèení 2. svìtové války a osvobození obce 
je to rovnìž významné výroèí této soutìže, která 

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

Po závodì probìhla pøedbìžná nominace na 
letošní Mistrovství svìta, které se uskuteèní 
19. - 27. srpna 2015 v Ulan-Ude v Rusku. Do 

nominace se z oddílu SKPK Opava - Suché 
Lazce dostala Sabina Kubesová a Oldøich 
Kubesa. V období realizace tohoto zpravodaje 
se právì pøipravujeme na vrchol halové sezóny, 
kterým bude ve dnech 21. - 22. bøezna 2015 
halové Mistrovství ÈR v Kostelci na Hané. 
Tohoto závodu se místního klubu zúèastni 
Oldøich Kubesa, Sabina Kubesová a Natálie 
Mìchová. Na místním obecním høišti se letos 
uskuteèní závody Èeského poháru a Èeské ligy 
ve dnech 6. èervna a 3. øíjna 2015.
Naši pøíznivci mohou naše výsledky prùbìžnì 
sledovat na oficiálních stránkách Èeského svazu 
kuší www.crossbow-cze.cz.

Sabina Kubesová

Vážení spoluobèané,
rád bych Vás seznámil s jedním z mnoha našich 
projektù a tím je možnost vybudování koøenové 
èistièky odpadních vod pro Suché Lazce. Víme, 
jak dlouhodobì se øeší výstavba ÈOV 
a mnohaleté plánování buï to úplnì, nebo zcela 
pozastavilo nutné opravy našich cest 
a chodníkù. Skuteènost je taková, jak asi mnozí 
tušíte a to že finance v rozpoètu mìsta nejsou 
a tak realizace je v nedohlednu.
Nám výstavba ÈOV nepøinese žádná pozitiva, 
kromì pocitu, že do vodoteèe se bude vypouštìt 
èistá voda. Nechci zlehèovat dùležitost 
samotného faktu, že v našem osobním zájmu je 
vypouštìt co nejvíce èistou vodu, zbavenou 
všech nežádoucích látek. Voda 
je nadevše a tak to bude napoøád. Na druhou 
stranu za to zaplatíme víc, než bychom chtìli.
Rozumím tomu, že ekologie a vše kolem ní, 
stojí mnohdy zbyteènì vysoké prostøedky, 
ale musíme se také ptát, kam ty peníze smìøují 
a zda-li, jsou využity skuteènì na to, k èemu 
byly pùvodnì urèeny. Nìkteøí z Vás, kteøí 
se zajímáte o vodu a vše kolem ní, jistì znáte 
ing. Radka Novotného autora projektu 
PRAVDA O VODÌ. Patnáct let konzultanta 
ve vodárenství, který radí lidem a zástupcùm 
mìst a obcí, jak si zachovat svùj vliv na vodu 
a pøedevším na to, kam peníze vybrané od lidí 
za vodu teèou. Více informací naleznete zde 
www.pravdaovode.cz

Bohužel, ani u této stavby, stejnì jako 
u obchvatu Opavy nebylo obèanùm sdìleno 
tolik informací, abychom jsme byli schopni 
sami rozhodnout na základì jasných skuteèností. 

Vše bylo vykresleno jen jednostrannì a nám 
nemùže být jedno, co zde vybudujeme za høíšné 
peníze pro nás a naše generace. Jak vysokou 
èástkou zatížíme nejen sebe a naše dìti, ale 
i seniory a lidi, kteøí  žijí sami a mají hluboko 
do kapsy. ÈOV je povinná pøi poètu nad 2 000 
tisíce obyvatel. Zákon zatím nenaøizuje jaký 
druh nebo typ stavby má být aplikován. Nám 
se osobnì líbí možnost koøenové èistièky 
odpadních vod tzv. "koøenovky".
V pøíštích týdnech jsme pøizvali pana 
ing. Michala Šperlinga z koøenovek.cz. Ve svém 
oboru patøí mezi kapacity a s jeho pomocí 
chceme zjistit, zda a za jakých okolností lze 
vybudovat u nás koøenovou èistièku. Po této 
schùzce pøipravíme pro Vás obèany podklady 
na veøejnou video prezentaci o výhodách 
èi nevýhodách koøenové èístièky a ÈOV.
Budete mít pøehled, pokusíme se odpovìdìt 
na Vaše dotazy. Na základì zjištìných 
skuteèností se udìlá referendum, zda chcete 
ÈOV èi koøenovou èistièku.

 Proè tohle vše dìláme?
 - chceme, aby jste platili rozumnou cenu,
 - chceme být samotnou stavbou blíž k pøírodì,
 - chceme trvale udržet stoèné v mezích, které 
 pro všechny bez výjimky budou akceptovatelné 
 po dlouhá léta,
 - chceme být sobìstaèní a nezávislí,
 - chceme Vám nabídnout øešení, ze kterého 
 budeme profitovat všichni a ne jen skupina 
 vyvolených,
 - chceme projekt, na kterém se budou moci 
 podílet firmy a lidé z naší obce èi okolí.

Bude to dlouhá a tìžká cesta, plná nástrah. 
Z mnoha stran možná bude nechu� vyjít nám 
vstøíc, pøesto vìøíme, že tahle cesta je pro nás 
a naše generace ta pravá a hlavnì reálná.

èlen týmu Suché Lazce obèanùm,
Daniel Stibor

koøenové èistièky
Daniel Stibor
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Jako mimoøádný a zplnomocnìný dopisovatel 
vesnického obèasníku "Sucholazecký 
Zpravodaj", byl jsem redakcí požádán, abych 
informoval ètenáøskou obec o mimoøádné 
události, jakou bylo únorové "Pochování basy" 
v Klubu dùchodcù. Témìø všechny informace 
jsem získal svou pøímou úèastí, nìkteré 
zprostøedkovanì. Vzhledem k tomu, že po 
dùchodcích už nikdo nemùže chtít, aby staèili 
s dechem a úèastnili se tohoto obøadu v øadách 
rozjívené vesnické omladiny, naši senioøi si 
uspoøádali vlastní akci, aby nebyli nikterak 
zkráceni na svých právech, plnohodnotnì 
prožívat významné akce roku ve vsi. Na návrh 
jedné nenápadné èlenky, pøíležitostné 
spolupracovnice výboru Klubu, uspoøádat tuto 
smuteèní událost masopustu, dostala 
navrhovatelka akce souhlas s jejím uspoøádáním 
pokud se sama ujme její režie. Miluška, jak je 
v Klubu nazývána, vzrùstem malá, ale nápady 
dosahující oblakù, uspoøádala za tím úèelem 
ve svém rozlehlém domì na Májové ulici ve 
velkém stylu  poradu s vybranými aktéry pro 

plánovaný pohøební obøad. Že byla porada 
plodná, by� se na ni podávala pouze  slabá káva, 
to se projevilo na následném prùbìhu akce.
V podveèerní hodinì den po škaredé støedì, 
v dobì kdy právì zaèal ètyøiceti denní pùst, 
sešli se èlenové Klubu na svém pravidelném 
shromáždìní v sále hostince u Baly. Sál byl 
pøíjemnì vytopen, což bylo všemi dùchodci 
hned úvodem ocenìno, stoly byly pokryty 
bílými ubrusy, což není zas tak bìžné, na stolech 
pøichystány kobližky, které dodala nìjaká dobrá 
duše, navoskovaná podlaha byla pøipravena 
k taneèním kreacím. Uprostøed sálu stal katafalk 
pokrytý rudým brokátem, na nìmž ležela basa 
pod decentní pokrývkou. Basu sice nahrazovala 
postarší rozladìná kytara, ale to nijak neubíralo 
na významu akce. Opodál katafalku byli 
pøipraveni muzikanti i zpìváci chorálu.
Po úvodních slovech pøedsedkynì Klubu, která 
jimi zahájila setkání, odešli mnozí úèastníci do 
pøísálí, aby se zde k nepoznání zamaskovali, 
nebo� na takovéto akci je pravidlem, že je obøad 
doprovázen všelikými maškarami. Netrvalo 
dlouho a následovalo vlastní provedení 
smuteèního obøadu. Ke katafalku s basou 
pøistoupil v roli duchovního celebrovat obøad 
havíøský dùchodce  pán Louda, doprovázen 
Vláïou Heèkem v roli pouèeného ministranta. 
Prvnì jmenovaný byl odìn do svìtlého, ponìkud 
ušmudlaného ornátu, (údajnì byl tento nalezen 
v kontejneru u komárovské fary, z dùvodu 
obmìny odíváni sluhu božích po církevních 
restitucích). Ministrant mìl na sobì dlouhý 
snìhobílý šat, podobný odìvu chovancù 
v Bohnicích, doplnìný na hlavì apartním 
èerným klobouèkem. Za celebrujícím a jeho 
pomocníkem se shromáždili všichni maskovaní 
úèastníci obøadu. A bylo se na co podívat. Celá 
plejáda masek byla dùstojná, masky byly vkusné 
a vtipné a také se pøi smuteèním obøadu chovaly 
dùstojnì. I jejich pláè, když na nìj došlo byl 
úmìrný události. Nìkteré masky jsem poznal, 

Klubu dùchodcù Suché Lazce

klubu dùchodcù
Lubomír Tichopád

pokraèování ze strany 14, klub rodièù.
Maškarní
V nedìli 1.3.2015 se uskuteènil v Hostinci 
u Baly Maškarní karneval pro dìti. Zaèátek byl 
stanovený na 14h., ale nedoèkavé dìti s rodièi 
se zaèali scházet již víc než pùl hodiny pøed 
zaèátkem akce. Agentura Tomino si pøipravila 
své vìci na pøestavení, šla se rychle pøevléct 
a po 14h. kdy sál už byl zcela plný, zaèal 
zábavný program. Po celou dobu akce mìli 
rodièe možnost zakoupit pro sebe a své dìti 
rùzné druhy sladkých dobrot, které napekly 
šikovné maminky. S pøibývající èasem stoupala 
i teplota v sále a tak se rodièe mohli osvìžit 
ledovým nápojem - "ovocné boule". Veškeré 
peníze z prodeje obèerstvení šly do fondu Klubu 
rodièù. Pøed zaèátkem tomboly byly dìtem ze 

školky a školy rozdány dárkové balíèky za 
odmìnu, že se zúèastnili karnevalu. V tombole 
jsme letos poprvé mìli 5 hlavních cen - 3x boby, 
koèárek a auto - tatrovka. Po bohaté tombole 
následovalo ještì rozdání pìkných cen útìchy, 
pro ty, co nemìli v tombole štìstí. Doufáme, 
že si všechny dìti karneval užily a tìšíme se 
na stejnì velkou úèast i pøíští rok. Velice nás 
potìšili všichni rodièe, kteøí podpoøili atmosféru 
maškarního karnevalu a pøišli v kostýmech 
a maskách. Rádi bychom podìkovali všem 
sponzorùm - Hypermarket Globus Opava, RWE 
Ostrava, Hostinec u Baly, Pavel Nelešovský 
(místostarosta), Petr Orieèšík (starosta), Lazio - 
fotbalisté Suché Lazce a hlavnì všem rodièùm, 
kteøí pøispìli vìcným nebo finanèním 
pøíspìvkem. Moc dìkujeme. Klub Rodièù.
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Velikonoce 2015 - bohoslužby, mše, svátosti smíøení
v Raduni  spoleèná   Adorace v  „Getsemanské 
zahradì“; 18:00 hod. v Komárovì  Mše sv. 
veèeøe pánì s obøadem mytí nohou 12 mužùm; 
19:00-20:30 hod. v Komárovì spoleèná 
Adorace v „Getsemanské zahradì“
Velký pátek 03.04.2015 (Dnes je den pøísného 
postu!); 09:00-12:00 hod. v Komárovì 
soukromá  Adorace;  15:00 hod. v Raduni  
Køížová cesta; 15:30 hod. v Raduni  
Velkopáteèní obøady; 16:30 hod. v Raduni   
spoleèná Adorace v „Božím hrobì“; 17:30 hod. 
v Komárovì Køížová cesta; 18:00 hod. 
v Komárovì Velkopáteèní obøady; 19:00-20:30 
hod. v Kom. spoleèná Adorace v „Božím hrobì“
Bílá sobota 04.04.2015 (Doneste si s sebou 
svíèky!); 08:00-16:00 hod. v Komárovì 
soukromá Adorace v „Božím hrobì“
09:00-16:30 hod. v Raduni soukromá Adorace 
v „Božím hrobì“; 16:30 hod. v Raduni  Mše sv. 
vzkøíšení pánì; 19:30 hod. v Komárovì  Mše sv. 
vzkøíšení pánì
Velikonoèní  nedìle 05.04.2015 (Po každé mši 
sv. žehnání  velikonoèních pokrmù!); 07:30 hod. 
v Raduni  Mše sv. 08:45 hod. v Komárovì  Mše 
sv. 10.30 hod. v Nových Sedlicích  Mše sv.
Velikonoèní  pondìlí 06.04.2015; 07:30 hod. 
v Raduni  Mše sv. 08:45 hod. v Komárovì  Mše 
sv. 10:30 hod. v Suchých Lazcích Mše sv.

Pøíležitost ke svátosti smíøení
sobota 28.04.2015 - Komárov  7:30-8:00 hod., 
Suché Lazce 17.30-18:00 hod.
nedìle 29.4.2015 - Raduò  7:00-7:30 hod.,   
Nové Sedlice po 11:00 hod.
pondìlí 30.4.2015 - Komárov 17:30-18:00 hod.
úterý 31.04.2015 - Raduò 15:30-16:30 hod.*,   
Komárov 17:00-18:00 hod.*
støeda 01.04.2015 - Komárov 17:30-18:00 hod.,
ètvrtek 02.04.2015 - Raduò 15:30-16:00 hod.,  
Komárov 19:15-20:00 hod.
pátek 03.04.2015 - Komárov 19:15-20:00 hod.
* 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!
Poøad bohoslužeb
Kvìtná nedìle 29.03.2015 (Doneste si ratolesti 
s sebou!); 18:00 hod. (sobota) v Suchých 
Lazcích Žehnání ratolestí a mše sv."; 07:30 hod. 
v Raduni Žehnání ratolestí a mše sv. se zpìvem 
Pašijí;  08:45 hod. v Komárovì  Žehnání 
ratolestí (u sochy Panny Marie Lurdské), Prùvod 
a mše sv. se zpìvem Pašijí 10:15 hod. v Nových 
Sedlicích Žehnání ratolestí  a mše sv. 
Zelený ètvrtek 02.04.2015; 16:00 hod. 
v Raduni  Mše sv. veèeøe pánì; 17:00 hod. 
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6.10.2015 (18:15 h) - kulturní zaøízení, 
"12. zasedání ZMÈ Opava-Suché Lazce" 
(zastupitelstvo).
listopad 2015
3.11.2015 (18:15 h) - kulturní zaøízení, 
"13. zasedání ZMÈ Opava-Suché Lazce" 
(zastupitelstvo).
7.11.2015 (upøesòujeme) - obecní kašna, 
"Sucholazecké kaprobraní" (SDH Suché Lazce, 
zastupitelé).
prosinec 2015
1.12.2015 (18:15 h) - kulturní zaøízení, "14. 

zasedání ZMÈ Opava-Suché Lazce" (zastup.).
4.12.2015 (upøesòujeme) - ZŠ a školka Suché 
Lazce "Mikulášská nadílka školka" (Sdružení 
rodièù a ZŠ a školka Suché Lazce)
5.12.2015 (upøesòujeme) - Mikuláš chodí po 
obci "Mikulášská nadílka v obci" (sdružení 
suchelazce spoleènì) 
6.12.2015 (upøesòujeme) - myslivecká bouda, 
"Mikulášská nadílka SDH" (SDH Suché Lazce).
13.12.2015 (upøesòujeme) - pøed Obecním 
domem, "Slavnostního rozsvícení vánoèního 
stromeèku" (Starosta obce).

nìkteré ne. Protože však ctím zákon na ochranu 
osobnosti, nesnažil jsem se žádnou z nich 
demaskovat. Celebrujíci, dalo by se øíci "páter 
Jindøich" i jeho ministrant pøistoupili k obøadu
 s patøiènou dùstojnosti a nikdo by neøekl, že 
v této roli jsou zaèáteèníci. V kùži 
hrùzostrašného grizzlyho se ukrývala jedna 
z mladších dùchodkyò, která po odmaskování 
zas tak strašnì nevypadala. Kdo zná paní 
Helenu Volnou, tak mi jistì uvìøí, že ji náramnì 
slušela maska pøedstavující hostinského Palivce 
z haškova románu o Švejkovi. Paní Loudové 
se v módních svatebních šatech z tøicátých let 
minulého století tak líbilo, že pøíliš nespìchala 
s odmaskováním, Miluše Pchálková 
pøedstavovala v masce ponìkud pøežraného 
kocoura, lenivého i zamòoukat. Mezi maskami 
se objevila i velmi hezká cikánka, jak si ji každý 
za vlahých letních veèerù notuje u grilování. 
Ještì dvì velmi zdaøilé masky mi utkvìly 
v pamìti. Paní Jarka Kostøibová, jako malý 
Mysliveèek, která s flintou pøes rameno pùsobila 
tak pohodovým dojmem, že by se ji nezalekl ani 
poslední zajíc na poli pana Zonka, kterého si 
místní nimrodi chovají již øadu let na semeno.
Tou druhou zamaskovanou, kterou mám na 
mysli byla paní Jana Kaštovská s hezkým 
knírem a v pøevleèení za majora È.A. 
výsadkových vojsk NATO. Avšak i ostatní 
masky si daly na svém vzhledu velmi záležet. 
Celkový dojem z pøedvedených masek byl 
velmi dobrý, bylo zøejmé, že svùj úkol pro 
obøad nikdo nepodcenil. Po zahajovacím 
chorálu k tomu speciálnì školeným triem 
zpìvákù, doprovázeným akordeonem 
a ozembouchem, celebrující "Páter Jindøich" 
s ministrantem, pronesli za mimoøádné 
pozornosti úèastníkù obøadu nad katafalkem 
støídavì velmi procítìnì ze zvláš� pro ten úèel 
upravených breviáøù asi dvacetiminutové 
evangelium, jehož smyslem bylo napravit 
všechny høíchy i høíšníky v obci. Zdálo se mi, 

že  pøi tom nezùstalo jedno oko suché. Po 
ukonèení obøadu nad katafalkem, pøistoupil 
Páter Jindøich ke kropení pøítomných vodou 
za tím úèelem pøipravenou v plechovce od 
lahùdkových znojemských okurek. Kropenku 
mu z neznámých mi dùvodù nahrazovala štìtka 
pro úèely WC. Obøadnì pøitom byly pokropeny 
i na stolech stojící poháry s pivem Gambrinus, 
na kterých po pokropení, jak jsem si všimnul, 
ihned spadla pìna. Následoval za zvuku hudby 
smuteèní pochod po sále a dál do šenku, kde 
byli nejvíce pøekvapení nad pivem døímající 
štamgasti. Jak bylo zvykem za bývalého 
kostelníka Vìntuse, do pøipravené nádobky byly 
vybírány  milodary, tentokrát na úhradu 
muzicírováni. Pøitom se pochlapil hospodský 
pán Bala, který od radosti, že mu dùchodci 
neuèinili žádné škody na zaøízení restaurace, jak 
je na to zvyklý u omladiny, pøihodil do nádobky 
rovnou dvoustovku, za což sklidil požehnání 
a aplaus. Obøad "Pochování basy" byl zakonèen 
kvalitním pohoštìním a za zvuku muziky se pak 
spokojeni senioøi rozcházeli do svých domovù.
Tyto poznatky jsem sepsal pro ètenáøskou obec 
Zpravodaje proto, aby poznali, že nejen mladým 
patøí svìt, ale také ke zdùraznìní, že se s veselou 
myslí dá leccos i ve stáøí pøekonat.

Za Klub dùchodcù Lubomír Tichopád
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Nìkolik užiteèných informací pro každého - kalendáø akcí 2015

Kalendáø plánovaných akcí na rok 2015
Kalendáø je prùbìžnì aktualizován na 
http://www.suchelazce.cz/kalendar-akci-
2015.htm a upøesòován s ohledem na aktuální 
události. Pokud mají obèané zajímavé podnìty, 
nápady a informace, neváhejte nás kontaktovat 
na e-mail: redakce@suchelazce.cz nebo na tel.: 
608 722 154. Nìkteré akce nejsou ještì 
definitivnì potvrzeny (a jsou ve stádiu jednání), 
berte tento kalendáø jako orientaèní
bøezen 2015
1.3.2015 (14:00 h) - Hostinec u Baly, "Dìtský 
maškarní ples" (Sdružení rodièù S.L.).
3.3.2015 (18:15 h) - kulturní zaøízení, 
"5. zasedání ZMÈ Opava-Suché Lazce" 
(zastupitelstvo).
duben 2015
14.4.2015 (18:15 h) - Sál , 
"6. zasedání ZMÈ Opava-Suché Lazce" 
(zastupitelstvo).
19.4.2015 (upøesòujeme) - Strážnice, "Pohár 
o osvobození obce" Suché Lazce (AVZO)
24-25.4.2015 (upøesòujeme) - Støed obce, 
kulturní zaøízení a obecní høištì, "Oslava 70. 
výroèí osvobození obce" (zastupitelstvo Suché 
Lazce) akce je pro dìti i dospìlé, oslava 
kulatého výroèí s doprovodným programem.
30.4.2015 - pøed hostincem u 
Baly, "tradièní stavìní máje" (mládež S. Lazcù).
kvìten 2015

12.5.2015 (18:15 h) - kulturní zaøízení, 
"7. zasedání ZMÈ Opava-Suché Lazce" 
(zastupitelstvo).
30.5.2015 (upøesòujeme) - pøed hostincem u 
Baly, "kácení máje" (mládenci Suchých Lazcù).
30.5.2015 (plánujeme) - parkovištì u kašny, 
"Májový guláš fest" Akce bude pravdìpodobnì 

Hostinec u Baly

(upøesòujeme) 

2.5.2015 (upøesòujeme) - Strážnice, "Pálení 
èarodìjnic" (SDH Suché Lazce) akce pro dìti 
i dospìlé

spojena s kácením máje. Složky budou vaøit 
guláše a návštìvníci budou ochutnávat 
a hodnotit nejlepší guláš. (zastupitelé a složky).
èerven 2015
2.6.2015 (18:15 h) - kulturní zaøízení, 
"8. zasedání ZMÈ Opava-Suché Lazce" 
(zastupitelstvo).
5.-6.6.2015 - Obecní høištì, "závody ve støelbì 
z polní kuše" (Klub polní kuše)
13.6.2015 (upøesòujeme) - obecní høištì, 
"Dìtský den" (Lazio sokol Suché Lazce).
20.6.2015 (upøesòujeme) - Strážnice, "soutìže 
ve støelbì 3 èlenných družstev" složky národní 
fronty (AVZO)
èervenec 2015
4-6.7.2015 (upøesòujeme) - Strážnice, 
"Nohejbalový turnaj" Suché Lazce (AVZO)
14.7.2015 (18:15 h)(v pøípadì nutnosti) 
- kulturní zaøízení, "9. zasedání ZMÈ Opava- 
Suché Lazce" (zastupitelstvo).
srpen 2015
4.8.2015 (18:15 h)(v pøípadì nutnosti) - kulturní 
zaøízení, "10. zasedání ZMÈ Opava-Suché 
Lazce" (zastupitelstvo).
záøí 2015
4-6.9.2015 (upøesòujeme) - støed obce, obecní 
høištì "Sucholazecké posvícení 2015" 
(zastupitelstvo S.L. a složky).
8.9.2015 (18:15 h) - kulturní zaøízení, 
"11. zasedání ZMÈ Opava-Suché Lazce" 
(zastupitelstvo).
øíjen 2015
3.10.2015 (upøesòujeme) - Obecní høištì, 
"závody ve støelbì z polní kuše" (Kl. polní kuše)
5.10.2015 (15:00 h, upøesòujeme) - pole za 
školou, høištì ZŠ "Drakiáda 2015" (sdružení 
rodièù S.L.).
30.10.2015 (15:00 h, upøesòujeme) - ZŠ a høištì 
ZŠ "Dýòobraní, dlabání dýní 2015" (sdružení 
rodièù S.L., ZŠ Suché Lazce).

www.suchelazce.cz

bøezen 2015

Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

Mikuláš:
V pátek 5.12.2014 navštívil naší ZŠ a MŠ 
Mikuláš. Nejdøíve se ukázal v první a druhé 
tøídì, kde si jej dìti pøivolaly básnièkou: 
"Mikuláši pøijï dnes k nám, písnièku ti 
zazpívám..." Mikuláš nepøišel sám, mìl sebou 
3 Andìly a 2 Èerty, kteøí si poslechli høíchy dìtí 
a trochu jim pohrozili, aby se napravily. Ve tøetí 
tøídì zpívali úplnì všichni a zaznìla i hra na 

flétnu. Ètvrtá a pátá tøída to už byl velký seznam 
høíchù, hlavnì u klukù raubíøù, ale pøekvapila 
i upovídaná dìvèata. Mikuláš byl hodný a všem 
dìtem s pomocí Andìlù nadìlil balíèky. Naše 
nejmenší dìti ve školce navštívil nakonec. Paní 
uèitelka prozradila malé i vìtší neøesti našich 
dìtièek a ty hned slibovaly, že už zlobit 
nebudou. Básnièky i písnièky, které Mikuláš 
slyšel byly tak pìkné, že všem rozdal balíèky 
plné dobrot, ovoce a malé drobnosti. Pøi 
odchodu slíbil dìtem, že se veèer pøijde podívat 
k nìkterým i domù. Co slíbil, také dodržel 
a v podveèer s Èerty a Andìly už opìt 
poslouchal básnièky, rozdával balíèky a potìšil 
všechny dìtièky. pokraèování na stranì 17.
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