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jsem velmi rád, že Vás mohu opìt pozdravit 
u dalšího vydání našeho sucholazeckého 
zpravodaje, který je jako vždy plný informací 
o událostech, které probìhly v nedávné dobì 
v naší obci.

Vážení spoluobèané,
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Vážení spoluobèané, 
 Jedno z prvních vydání vyšlo v prosinci 

roku 2000. Autorem byl pan Václav Hanke viz web 
www.suchelazce.cz/clanky/sucholazecky-zpravodaj/
Vaše písemné podnìty, pøíspìvky, pozvánky na akce 
a zajímavé informace o jejich prùbìhu rádi zaøadíme 
do zpravodaje. Podklady posílejte na emailovou adresu 

Sucholazecký zpravodaj dnes slaví 
výroèí 15 let.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v lednu 2016, 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: 604 229 398, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
nebo info@suchelazce.cz
Úøední hodiny starosta úterý 16:30-18:00 a ètvrtek 
17:00-18:00. tel. starosta: 734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Martina Škrobánková 
www.davedesign.cz, tel.: 608 722 154
prosinec 2015, náklad 320 výtiskù
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Na pár dní pøesnì pøed rokem jsem Vás z pozice 
starosty ve zpravodaji zdravil poprvé. Za tu 
dobu se stalo skuteènì mnoho vìcí, a událostí 
a já doufám, že vìtšina z Vás je spokojena s tím, 
co Vám obec nabízí a jak se stará o život a chod 
obce. Za rok ve funkci starosty musím 
konstatovat, že jsem nadšený z toho, kolik 
našich obèanù je ochotno se dobrovolnì podílet 
na zvelebování, rozvoji a kultuøe Suchých 
Lazcù. Dìkuji za to a jsem v nadìji, že v dalším 
roce se nám podaøí ještì více než v roce prvním.
Dovolte mi také pár øádkù o vìcech, které se 
v nedávné dobì povedly. S velkou radostí Vám 
mohu oznámit (již skuteènì definitivnì), že 

zastávky u Restaurace HEJA byly zkolaudovány 
a termín zahájení provozu je stanoven na 
13.12.2015. V souvislosti s problematikou 
zastávek se samozøejmì vedou debaty nad tím, 
že za zdržováním zprovoznìní zastávek stojí 
nové vedení obce. Zásadnì odmítám takováto 
tvrzení a jsem kdykoliv pøipraven vysvìtlit 
celou historii problému se zastávkami 
a odmítám, že by nové vedení obce jakkoli 
zdržovalo kolaudaci zastávek. Jen pro ilustraci: 
v momentì, kdy se pøebíraly zastávky od 
zhotovitelù (záøí 2014, nové vedení obce 
nastoupilo do úøadu až v listopadu 2014) jako 
bez závad, bylo následnou kontrolou zjištìno 
cca 10 závad, které bránily kolaudaci. Taktéž 
chybìly dokumenty potøebné ke kolaudaci, napø. 
statický posudek, jelikož došlo ke zmìnì pøi 
realizaci stavby oproti projektu. Následnì se 
zjistil i ten fakt, že souèást jedné ze zastávek 
zasahuje do cizího pozemku, naèež tento 
vlastník jako úèastník kolaudaèního øízení 
nesouhlasil s užíváním stavby. A mohl bych psát 
dále a dále. Každopádnì se nám podaøilo vše 
uvést do stavu, aby mohlo být vydáno kladné 
kolaudaèní rozhodnutí, a doufám, že tyto 
zastávky budou ve prospìch našich obèanù
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redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

nepøálo. Proto si každý zvolil svùj program, 
nìkteøí navštívili nedaleké Hukvaldy, 
Kopøivnické muzeum nebo si i v mírném 
deštíku udìlali procházku do Èeladné. Ale na 
náladì poèasí neubralo a všichni si víkend užili.
A nebyli by to hasièi, aby nìco nezorganizovali 
také pro obèany obce. Ve spolupráci s místním 
starostou probìhlo v jejich režii 7. listopadu 
Sucholazecké kaprobraní. Poèasí bìhem 
dopoledne vypadlo všelijak, ale nakonec 
se umoudøilo a dovolilo tak návštìvníkùm, 
strávníkùm i soutìžícím strávit pìkné odpoledne 

28.

Rozsvícení vánoèního stromeèku pøed úøadem.

s programem. Dìti i dospìlí mìli možnost 
vylovit si vlastního kapra z obecní kašny, dìti 
si po splnìní nìkolika úkolù odnesly balíèek 
s odmìnou a pro všechny bylo pøipraveno 
obèerstvení v podobì smažených kapøích øízkù, 
voòavý svaøák a jiné nápoje pro zahøátí.
Další plánovanou akcí je Mikulášská nadílka, 
která je už pøedzvìstí Vánoc. Proto všem 
pøejeme krásné a klidné prožití nejkrásnìjších 
svátkù v roce a do nového roku všem hlavnì 
zdraví.

SDH Suché Lazce, Pavla Benšová

foto: Tereza Vavreèková

15
výroèí
zpravodaje



strana strana

davedesign - SL zpravodaj  str 2., 27.

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

prosinec 2015

Dále se nám povedlo ze strany obce splnit 
všechny potøebné úkony k tomu, aby náš nový 
pan doktor Vít Kašpárek mohl užívat prostory 
po paní doktorce Bìrské. 26.11.2015 byla 
podepsána smlouva o pronájmu nebytových 
prostor. Smlouva má stejné podmínky jako ta, 
která byla podepsána s paní doktorkou Bìrskou, 
je na dobu neurèitou s platností od 1.1.2016. 
Samotný provoz ordinace dle vyjádøení pana 
doktora by mohl zaèít v únoru 2016. Osobnì 
jsem velmi rád, že se našel nový praktický lékaø 
v tak krátké dobì, a taktéž, že je to obèan 
Suchých Lazcù s perspektivou dlouhodobé 
èinnosti v oboru. Rozhodnutím zastupitelstva se 
zachová i Èeská pošta v prostorách našeho 
obecního, úøadu a to formou služby Èeská pošta 
PARTNER. V souèasnosti pracujeme na 
vytváøení podmínek, za kterých bude tato služba 
fungovat v Suchých Lazcích, a mìla by být 
dostupná od 1.6.2015. Vìøím, že celý koncept 
nové služby po pøedložení zastupitelstvo schválí 
a rozšíøí tak služby, a pøedevším zkvalitní servis 
pro naše obèany.
Jistì si vìtšina z Vás již všimla, že máme také 
nové webové stránky. Tyto webové stránky jsou 
interaktivním okénkem do života a historie naší 
obce a dovolím si tvrdit, že máme nejkvalitnìjší 
webové stránky široko daleko. V této chvíli 
pracují naše nové stránky v režimu "beta" a i vy 
se mùžete podílet na vylepšení èi opravách, 
které by naše stránky ještì zkvalitnily. Celé 
webové stránky vytváøel David Závìšický 
a jeho práce na webových stránkách byla 
zdarma. David Závìšický také celé stránky 
administruje a podnìty na opravy èi vylepšení 
mùžete zasílat právì jemu. Nové webové 
stránky Vám budou nabízet také pohled na 
veøejné finance obce, èímž chceme zvýšit 
transparentnost ve fungování obce.
S ohledem na transparentnost fungování naší 
obce vyjde v lednu 2016 mimoøádné èíslo 
našeho zpravodaje, kde Vás s místostarostou 
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budeme informovat o celém pøedešlém roce 
z hlediska financování, majetku a èinností, které 
byly provedeny. Tato "závìreèná zpráva", mohu-
li to tak nazvat, Vám bude pøinášena pravidelnì 
vždy po úèetní uzávìrce v mìsíci lednu za 
pøedešlý rok.
V závìru svého pøíspìvku vždy dìkuji všem, 
kteøí se podíleli na akcích obce a nebude to jinak 
ani v tomto vydání sucholazeckého zpravodaje. 
Ovšem, jak jsem již zmiòoval, okruh 
dobrovolníkù je natolik poèetný, že jmenováním 
konkrétních osob bych urèitì na nìkoho 
pozapomnìl a proto mi dovolte Vám podìkovat 
všem najednou a tìším se na další spolupráci s 
Vámi se Všemi.
Vážení a milí, prožijte také krásné vánoèní 
svátky, zapomeòte v tomto období na všechny 
starosti a prožijte ten nejkrásnìjší svátek 
v kruhu rodinném, s pøáteli, a hlavnì ve zdraví. 
Dìtem pøeji bohatého Ježíška a nám všem 
š�astný celý nový rok 2016.

Pøehled nadcházejících kulturních akcí:
5.12.2015 od 14 hodin probìhne na myslivecké 
boudì "Mikulášská nadílka SDH" 
5.12.2015 od 20 hodin v sále hostince U Baly 
probìhne "Mikulášská zábava pro dospìlé" 
v Kostýmech èertù a andìlù. (Klub rodièù)
10.12.2015 od 16 hodin v kapli zpívání dìtí ZŠ 
a MŠ a od 17 hodin probìhnou v sále hostince 
U Baly "Vánoèní trhy"
16.1.2016 od 20 hodin v sále hostinece U Baly, 
"2. roèník LAZIO disco ples" hudba 60. let ...
23.1.2016 od 20 hodin v sále hostinece U Baly, 
"9. roèník plesu Bál U Balù".
23.1.2016 od 20 hodin v podvihovském 
kulturním domì tradièní Myslivecký ples"
30.1.2016 od 20 hodin v sále hostinece U Baly, 
"Tradièní hasièský ples" zve Vás SDH.
13.2.2016 od 20 hodin v obci a v sále hostinece 
U Baly, "Pochování basy 2016".
více na www.suchelazce.cz/kalendar-akci/

"

S návratem do školních lavic zaèaly dìtem 
i tréninky v hasièárnì. Podzim je totiž pro mladé 
hasièe vždy ve znamení sice jen jedné soutìže, 
ale velice dùležité. Body získané v podzimním 
kole hry Plamen totiž v kole jarním nejednou 
zamíchaly koneèným umístìním soutìžících. 
Je tøeba se už na podzim na soutìž dobøe 
pøipravit. Zápolí se zpravidla ve dvou 
disciplínách - závod požární všestrannosti 
a štafeta CTIF. A jelikož hasièi nikdy nechtìjí 
nic podcenit, je tøeba se dobøe pøipravit 
a znalosti provìøit. A tak si dìti v okolí 
hasièárny vyzkoušely všechna stanovištì cviènì 
týden pøed samotnou soutìží. Pøipravena mìli 
všechna stanovištì. Základy topografie, 
uzlování, základy první pomoci, požární 
ochranu, pøekonání pøekážek po vodorovném 
lanì a nechybìla ani støelba ze vzduchovky. Pro 
nìkteré to byla rutina a jen si oprášili znalosti 
z loòska, ale noví èlenové nebo dìti, které pøišly 
z pøípravky, se musely všechno poctivì nauèit. 
V sobotu 10. øíjna ve Zlatníkách už však mìli 
jedineènou šanci vše zúroèit. Suché Lazce byly 
na soutìži zastoupeny 2 hlídkami mladších 
žákù, které se umístily na 9. a 7. místì. Družstvo 

žákù starších však má la�ku nasazenou hodnì 
vysoko, protože do jarního kola pùjdou s 1. 
místem. Budeme držet palce a doufat, že si to 
disciplínami štafeta dvojic, štafeta 4x60m 
a požární útok nezkazí.
Prakticky stejný systém bodù platí také pro 
dorostence. I oni se musí snažit, aby mìli svou 
pozici v jarním kole co nejjednodušší. Ti 
sucholazeètí nic nepodcenili a 17. øíjna ve 
Svobodì pøedvedli, že to s nimi soupeøi 
nebudou mít jednoduché ani v letošním kole, 
a to hned v nìkolika kategoriích. Novì vzniklé 
družstvo dorostenek obsadilo 3. místo, 
v kategorii starších jednotlivcù obsadil 7. místo 
Jiøí Lerche, mezi chlapci støedního dorostu 
dobìhl Dominik Kubesa jako 4. a záda všem 
ukázala a 1. místo obhájila Amálie Žùrková. 
Takže dorostenci mají motivaci a budou mít 
plné ruce i nohy práce, aby si pøední pozice 
udrželi a na další dosáhli.
Dìti i dorostenci teï pracují na své fyzièce 
a tréninky mají od listopadu v tìlocviènì školy. 
S blížícím se koncem soutìžní sezóny si už po 
nìkolikáté hasièi uspoøádali výjezdní zasedání, 
letos do Beskyd, kam se vydali o posledním 
záøijovém víkendu. Ale snad poprvé poèasí pro 
sobotní výlet nebo výšlap do okolí opravdu 

2. 27.
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První den záøí zaèal vítáním školního roku 
v ZŠ Suché Lazce. Zaèal tak nový školní rok 
2015/2016. Paní uèitelky si pro dìti pøipravily 
milé pøijetí. Pro prvòáèky i další žáky to jistì 
bude motivující zážitek. Více na str. 9.

Rekapitulace události v naší obci

místostarosta
Pavel Nelešovský

www.suchelazce.cz

Další novinkou se letos stal 1. roèník 
sucholazeckého Vinobraní, který se konal 
27.9.2015 od 15 hodin ve støedu obce. Akci 
poøádal Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce 
a obèané si mohli vychutnat degustaci vín až do 
18. hodiny. Po skonèení degustace probíhal 
volný prodej sudových vín a opékalo se selátko. 
Výborný zvìøinový guláš pro Vás pøipravilo 

Ve støedu 9.9.2015 v 18 hodin probìhla v Opavì 
"Opavská míle 2015", kterou poøádal Sokol 
Opava, statutární mìsto Opava a bìžecký klub 
Opava. Na soutìži obec bezvadnì reprezentoval 
Pavel Nelešovský (místostarosta) a žaèky 3. 
tøídy místní ZŠ Natálka Nováková a Terezka 
Nelešovská, které bìžely s oddílem 
Gymnastický klub Špièková.
12.09.2015 probìhlo na obecním høišti v 16 
hodin vítìzné utkání TJ Suché Lazce nad TJ 
Slavia Malé Hoštice 5:1 (3:0)
Restaurace Heja si pro své hosty pøipravila 
19.9.2015 dvoudenní akci "Gulášový víkend", 
která jako každý rok pøilákala øadu gurmánù.
Klub rodièù za podpory mìstské èásti Suché 
Lazce poøádál v sobotu 19.9.2015 v 15 hodin 
pro dìti zábavnou akci Pohádkový les s 
podtitulem "Stezka Ferdy Mravence". Dìti 
i rodièe se sešli v maskách Ferdy Mravence, 
Berušky nebo jejich kamarádù. Po skonèení 
akce bylo pro dìti na Strážnici nachystáno 
opékání špekáèkù. Více se dozvíte na str. 10.

spoluautor èlánku
Ing. Petr Žùrek

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

Po krásném, slunném a suchém létì nastoupil 
stejnì krásný, ale také suchý podzim. Aèkoliv 
si vìtšina z nás krásný podzim plný babího léta 
náležitì užívala, a byli jsme rádi, že nemusíme 
zaèínat topnou sezónu pøíliš brzy, tak i podzim 
byl skoupý na déš� a pøíroda dále trpìla suchem. 
Myslivci se tedy nadále snažili zásobovat 
napájeèky pitnou vodu, aby se zvìø mohla napít 
alespoò touto formou. Snad se situace zlepší 
a pøíroda dostane zpìt vláhu, doufejme, že 
v rozumných dávkách a doplní se také kapacity 
podzemních vod. Koncem záøi myslivci 
pomohli s organizací obecního vinobraní 
a obèané mohli ochutnat kanèí guláš nebo 
zvìøinové klobásy. S pøípravou na zimu souvisí 
hlavnì vèasný zaèátek pøikrmování zvìøe tak, 
aby si jejich metabolismus zvykl na nový druh 
potravy. Vyèištìné a vydesinfikované krmelce 
byly doplnìny jadrným krmivem (jeèmen) a 
s nástupem zimy také senem a letninou, kterou 
si myslivci museli pøipravit pøes léto. I pøi tomto 
zásobování jsme si mohli pøipomenout, že se 
letos daøilo vosám a sršòùm. V jednom krmelci 
jsme po otevøení zásobníku objevili veliké sršní 
hnízdo. Naštìstí v pøípadì tohoto hmyzu zimu 
pøežívá jen jejich královna, takže hnízdo nebylo 
v "plné síle". Pozdní podzim a nastupující zimu, 
kdy pøírodu ovládnou šedivé barvy, mohou naše 
oko potìšit napø. brkoslavové severní. Tito 
krásnì zbarvení ptáci velikosti špaèka 
s elegantní chocholkou, se u nás opìt zaèali 
objevovat pravidelnìji díky zlepšení biotopu. Na 
podzim a zaèátkem zimy pøes nás pøetahují dále 
na jih nebo u nás zimují. Mùžeme je pozorovat 
v hejnech, jak se krmí na ovoci, které zùstalo na 
zimu na stromech, nebo na jeøabinách èi kalinì, 

a je to jeden z mála ptákù, který požírá také 
jmelí bílé. Pro brkoslavy je existenènì dùležité, 
aby v blízkosti jejich výskytu byly ovocné 
stromy, na kterých se mùžou pøes zimu živit. 
Bez nich bychom tyto krásné ptáky zimní 
krajiny u nás nemohli pozorovat.
S nadcházející zimou bychom opìt chtìli 
pøipomenout, že pokud budete chtít zvìøi 
pøilepšit, nepøedkládejte jí nevhodné krmivo 
(napøíklad shnilé ovoce, plesnivé peèivo). 
Naopak napøíklad pokud budete oøezávat 
ovocné stromky, oslovte nìjakého myslivce 
ohlednì oøezaných vìtví. Tyto vìtve zvìø ráda 
okusuje a je to v zimì velmi vhodné pøilepšení, 
obzvláš� pøi dlouhotrvající snìhové pokrývce. 
Také mìjte na pamìti, že na volno pobíhající 
pes, který srnce nebo zajíci v lepším pøípadì 
sice nic neudìlá, ale v tomto období staèí, pokud 
jí jen prožene. Zpùsobí tak pro zvìø tìžko 
nahraditelné energetické ztráty. Stejnì tak jako 
èlovìk, mùže i zvìø dostat zápal plic a v pøírodì 
uhyne pomalou smrtí. Pøírodu si užívejte, 
ale buïte k ní ohleduplní!
Dovolujeme si vám také oznámit, že po roèní 
pauze se dne 23.1.2016 uskuteèní 
v podvihovském kulturním domì tradièní 
Myslivecký ples. Všichni jste srdeènì zváni!
Na závìr nám dovolte, abychom všem popøáli 
klidné svátky vánoèní, úspìšný a hlavnì zdravý 
nadcházející rok 2016!

Lovu zdar! MS Hoš�ata

3.26.

prosinec 2015

Vyvrcholením Sucholazeckého kulturního léta 
bylo Sucholazecké posvícení, které probìhlo 
4. až 6.9.2015. Vše zaèalo v pátek ve 13 hodin. 
Všichni obèané a obzvláštì pak dìti, uvítali 
velmi levné vstupné za atrakce (10 až 25 Kè), 
které se podaøilo vyjednat z ušetøených penìz 
za ohòostroj. Poèasí bylo letos velmi teplé a bez 
deštì, takže se akce vydaøila. Foto na str. 25.
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prostøedkù pro výsadbu zelenì na obecním 
høbitovì, zámìru pronájmu nebytových prostor 
pro ordinaci praktického lékaøe, problematice 
Èeská pošta PARTNER a novému provoznímu 
øádu obecního høištì. Detailní zápisy jsou nyní 
na nové adrese: www.suchelazce.cz/clanky/
zapisy-zastupitelstva/
Další úterý 13.10.2015 probìhlo plánované 
pøerušení dodávky pitné vody ul. Ke Strážnici.
Odstávku øešily SmVaK a termín pøerušení 
dodávky pitné vody byl 13.10.2015 22 hodin 
do 14.10.2015 20 hodin. Náhradní zásobování 
pitnou vodou bylo zajištìno v rámci technických 
možností. SmVaK dìkují obèanùm za trpìlivost 
pøi opravì.
Ve ètvrtek 15.10.2015 probìhla v hostinci 
U Baly v 18 hodin prezentace Petra Teichmanna 
k poøádanému podzimnímu zájezdu do 
termálních lázní ve Slovinsku (termín zájezdu 
mìl probìhnout 14.-16. listopadu 2015)
Páteèní podveèer 16.10.2015 patøil od 16 hodin 
ve vinárna hostince U Baly pravidelnému 
setkání Klubu dùchodcù. Další informace 
o aktivitách Klubu dùchodcù najdete na str. 18.
Další øíjnovou akcí byly Rybí hody, které se 
konaly od 23.10. do 25.10.2015 v restauraci 
Heja. Pro hosty byly pøipraveny nejrùznìjší 
rybí speciality.
Víkend od 24. do 25.10.2015 patøil Výstavì 
ovoce zahrádkáøù, která byla spojená s lidovou 

www.suchelazce.cz

Sobota 3.10.2015 byla na obecním høišti od 8:45 
h. vìnována závodùm ve støelbì z polní kuše - 
Èeský pohár. Akci jako každý rok poøádal Klub 
polní kuše. Další skvìlé výsledky Støeleckého 
klubu polní kuše v Suchých Lazcích na sebe 
nenechaly dlouho èekat. Jak se již pomalu stává 
tradicí, klub polní kuše opìt skvìle reprezen-
toval Èeskou republiku, potažmo Suché Lazce, 
v srpnovém Mistrovství svìta konaném 
tentokrát v Ruském Ulan-Ude. Více na str. 12.
V nedìli 4.10.2015 pak probìhlo na obecním 
høišti v 15:30 hodin mistrovské utkání TJ Suché 
Lazce - Bìlá.
Ve stejnou dobu 4.10.2015 se v 15 hodin, konala 
na poli za školou a pozdìji i na høišti školy 
"Drakiáda 2015", kterou již tradiènì poøádal 
Klub rodièù S. L. Pouštìní drakù na sklonku dne 
vystøídalo opékání špekáèkù a volná zábava pro 
dìti i rodièe na školním høišti. Více na str. 10.
V úterý 6.10.2015 probìhlo v kulturním domì 
v 18:15 hodin 9. zasedání MÈ Opava - Suché 
Lazce. Zastupitelstvo S. L. se na svém zasedání 
vìnovalo mimo jiné schválení finanèních 

4. 25.

Fotografie ze Sucholazeckého posvícení, 4. až 6.9.2015

foto: Kateøina Vlhová

Myslivecké sdružení Hoš�ata. Nechybìl 
øetízkový kolotoè a cukrová vata pro naše 
nejmenší. Vinobraní se úèastnilo rodinné 
vinaøství Kadubcovi z Horòácka (zastoupena 
rodinou Dobošù) a vinaøství pod Martinkou z 
Horních Vìstonic, Perná (zastoupena rodinou 
Prajslerových ze S. Lazcù). Foto na str. 24.

prosinec 2015
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veselicí. Dvoudenní výstava která probíhala 
v kulturním domì ve spolupráci zastupitelstva 
Suchých Lazcù, Klubem dùchodcù 
a zahrádkáøù. Kdysi tradièní výstava ovoce se 
konala po 16 letech a setkala se u návštìvníku a 
samotných zahrádkáøù s velkým zájmem. Chtìli 
bychom v této tradici pokraèovat i v dalších 
letech. Výstavu navštívilo odhadem 110 obèanù.
26.10.2015 podìkoval starosta za organizaci 
výstavy, a to pøedevším Klubu dùchodcù. Dále 
pak podìkoval paní Tereze Vavreèkové za 
kvìtinové dekorace, zastupitelùm a dalším 
obèanùm, kteøí se podíleli na organizaci. Porota 
taktéž vyhodnotila nejlepší vystavovatele. První 
místo získal pan Janošek, druhé místo obsadila 
paní Teichmannová a tøetí místo obsadil pan 
Jelonek. Starosta obce osobnì pøedal vìcné 
dary vítìzùm. Ostatním vystavovatelùm 
dìkujeme za úèast a doufáme, že se zúèastní 
i dalších roèníkù! Více na str. 11. 

www.suchelazce.cz

èástí chodníku na ulici Pøerovecká od paní 
Èernínové smìrem nahoru. Pøedláždìní 
provádìly Technické služby v rámci údržby 
chodníkù. Opravovaly se pøedevším nejvíce 
poškozené úseky (placeno z rozpoètu Opavy).
V páteèní odpoledne 30.10.2015 od 16:30 hodin 
poøádal klub rodièù ve spolupráci se ZŠ SL 
podzimní akci pro dìti s názvem "Taškaøice II" 
se stezkou odvahy. Tato podzimní zábava pro 
dìti v maskách a kostýmech se setkala s velkým 
zájmem jak rodièù, tak i samotných dìtí. 
Více se doètete v èlánku na str. 10.

Krátce po skonèení akce Taškaøice II probìhlo 
30.10.2015 od 19 hodin v kulturním zaøízení 
dlouho pøipravované setkání složek. Smyslem 
setkání složek bylo sdružit vazby mezi spolky a 
organizacemi a souèasnì naplánovaní kalendáøe 
akcí na další rok. Setkání probìhlo v pøátelské 
atmosféøe a diskusí mezi složkami. Nechybìlo 
také obèerstvení a nìjaký ten pøípitek.
V úterý 3.11.2015 v 18:15 hodin se konalo 
v kulturním zaøízení 10. zasedání MÈ Opava 
- Suché Lazce Na programu byla mimo jiné 
problematika Èeská pošta PARTNER, schválení 
provozního øádu kulturního domu, pronájem 
nebytových prostor pro ordinaci praktického 
lékaøe apod.. Více najdete na nové adrese webu 
www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-zastupitelstva
Ve ètvrtek 5.11.2015 se v MŠ Suché Lazce 
konalo s rodièi "Jablíèkové odpoledne". Dìti 

24. 5.

Fotografie z 1. roèník Sucholazeckého Vinobraní 27.9.2015

27.10.2015 jsme obdrželi žádost o vyjádøení 
k zámìru Lesù ÈR provést odbahnìní a úpravu 
pøelivných hran vodní nádrže Sedlinka. 
Mocnost souèasného sedimentu se pohybuje od 
0 do 1,9 m. Dle projekce je navrženo odbahnìní 

3o objemu sedimentu 49 650 m . Tato úprava 
bude financována Lesy ÈR a mìla by vést ke 
zkvalitnìní kapacity retenèní nádrže Sedlinka. 
Celý projekt je k nahlédnutí na Obecním úøadì.
Ke konci mìsíce øíjna probìhlo pøedláždìní 

prosinec 2015
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výborných zvìøinových specialit nechybìla ani 
tématická výzdoba restaurace.
Poslední listopadovou nedìli (29.11.2015) se 
konalo od 17. hodiny pøed Obecním úøadem 
slavnostní rozsvícení vánoèního stromeèku, 
které tentokrát poøádal Klub rodièù s Klubem 
dùchodcù a starostou.

Pejsci, snažte se vychovat své pány a panièky, 
aby po vás uklízeli to, co zanecháte na 
chodnících naší obce. Již mnohokrát jsme se 
obraceli pøímo na nì, ale marnost nad marnost! 
Stále se najdou tací, kteøí po vás neuklízí.
Pejsci, vím, že nìkde svou hromádku udìlat 
musíte. Moc vás prosím, udìlejte ji pøed 
vlastním prahem. 
Tam se snad vaši "páníèkové" sehnou a uklidí, 
aby sami do hromádky nešlápli. A nedìlejte 
hromádky v okolí školky a školy. Dìti 
vybìhnout a nekoukají na zem. Jak to potom 
dopadne, když do nìèeho šlápnou, si asi 
domyslí každý...
Že páníèkové nemají doma sáèky na vaši 
památku? Mohou si je po celý rok vyzvednout 
na Obecním úøadì u asistentky starosty, jsou 
dotované mìstem, tudíž jsou zdarma.
Nechci vaše pány a panièky házet do jednoho 
pytle, je mnoho tìch, kteøí po vás hromádky 
uklízejí. A tìm spoleènì podìkujme.

6. 23.

Již tradièní Sucholazecké Kaprobraní se po 
roèní pøestávce konalo v sobotu 7.11.2015 po 
14. hodinì u obecní kašny. Akci uspoøádalo 
SDH Suché Lazce za podpory Obecního úøadu 
Suché Lazce. Pro dìti bylo pøipraveno mnoho 
zajímavých soutìží a na jejich konci obdrželi 
balíèek se sladkou odmìnou. Pro návštìvníky 
bylo zajištìno obèerstvení formou smažených 
kaprù a punèe. V moštárnì byla zøízená 
provizorní bašta s možností koupì živých kaprù. 
Kaprobraní se letos vydaøilo i díky pomìrnì 
teplému poèasí 15°C (doprovázené drobnými 
pøeháòkami). Fotografie najdete na str. 27.
V sobotu 14.11.2015 po 11. hodinì si pro Vás 
hostinec U Baly pøipravil ve vinárnì Svato-
martinské kachní a husí hody. Tématická 
dvoudenní akce probíhala od 14. do 15.11.2015.
Dne 15.11.2015 byla spuštìna nová verze 
informaèního portálu Suchých Lazcù. Na 
zavedené adrese www.suchelazce.cz si obèané 
mohou nyní najít více užiteèných informací. 
Webová aplikace bìží více než 13 let a nabízí 
spoustu nových funkcí a informací pro obèany. 
Další zajímavosti o webu najdete na str. 17.
O víkendu mezi 20. a 22. listopadem se konaly 
v restauraci Heja zvìøinové hody. Kromì 

na besídce pøednesly podzimní básnièky, 
šikovné maminky napekly rùzné jableèné 
dobroty a spoleènì s dìtmi a p. uèitelkami 
vyrábìly krásné podzimní dekorace. Více str. 8.

prosinec 2015

Vše bude záležet na tom jak kvalitnì se pøipraví 
bìhem zimní pøestávky, ale pravdìpodobnì 
jejich pøíprava bude hodnì zajímavá a pestrá, 
protože se budou pøipravovat s družstvem mužù 
na jarní èást.
Starší žáci:
Toto družstvo pøipravuje trenér Rostislav Halška 
a musíme podotknout, že to nemìl vùbec 
jednoduché s pøípravou po odchodu nìkolika 
opor do dorostenecké soutìže. Do soutìže 
nastupovali starší žáci v tomto složení: Tomáš 
Muczka, Jan Lerche, Jan Ondra, Matì Prokešj, 
Vít Tvaruška, Tomáš Vašek, Alexandr Blokeš, 
Martin Fryèka, Filip Heèko, Matìj Frýba, 
Kryštof Grygar, Matthew Humlíèek, Šimon 
Kratochvíl. Po velkých obavách, jak se mužstvo 
otøepe z tìchto ztrát, se nakonec potvrdilo, že 
opìt i v této soutìži mùžeme bojovat o první 
postupové pøíèky. Starší žáci nakonec skonèili 
na pìkném tøetím místì se ztrátou tøí bodù 
na první místo.
Naši fotbalisté, kteøí se podíleli v mìsíci záøí na 
pohodovém prùbìhu Posvícení v naší obci, 
zahajují zimní pøípravu na jarní èást sezóny 
v sobotu 16.1.2016 poøádáním Diskoplesu, jež 
bude navazovat na velmi úspìšný první roèník. 
Dovolujeme si tímto pozvat všechny obyvatele 
mìstské èásti Suché Lazce i blízkého okolí. Na 
den 5.2.2016 je rovnìž svolána Valná hromada, 
kde se budou nejen fanoušci našeho týmu moci 
dozvìdìt více jak o plánech našeho mužského 
týmu, tak i mládežnických celkù, které hrají pod 
hlavièkou SC Pustá Polom.
Na závìr tohoto roku patøí velké podìkování 
opìt fanouškùm našich týmù, kteøí jezdili 
podporovat naše fotbalisty i na høištì soupeøù. 
Rovnìž je potøeba za fotbalový oddíl podìkovat 
zastupitelstvu mìstské èásti v èele se starostou 
Mgr. Petrem Oriešèikem za celoroèní podporu 
fotbalu v Suchých Lazcích a snahu o zvelebení 
obecního høištì.
Pøejeme všechno NEJ do nového roku 2016!

Pøebor muži

Rk.Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Litultovice 13 10 1 2 44:13 31
2 Stìboøice 13 9 0 4 32:24 27
3 Budišov n/B 13 8 2 3 34:21 26
4 Suché Lazce 13 8 1 4 40:24 25
5 Vávrovice 13 7 2 4 34:20 23
6 Jakartovice 13 7 2 4 30:32 23
7 Slavia Opava 13 7 1 5 38:19 22
8 Malé Hoštice 13 7 1 5 36:31 22
9 Hradec n/M 13 5 2 6 33:30 17
10 Vøesina 13 4 4 5 31:36 16
11 P. Polom "B" 13 3 4 6 15:20 13
12 Kobeøice "B" 13 2 3 8 21:45 9
13 Bìlá 13 2 1 10 19:46 7
14 Chlebièov "B" 13 0 0 13 12:58 0

Pøebor dorostu

Rk.Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Ha� 8 7 0 1 27:10 21
2 Budišov n/B 8 6 1 1 45:11 9
3 Pustá Polom 8 5 0 3 30:17 15
4 Bolatice 8 5 0 3 18:8 15
5 Hor. Benešov 8 3 2 3 16:16 11
6 Bohuslavice 8 3 2 3 13:14 11
7 Litultovice 8 2 3 3 29:21 9
8 Slavkov 8 1 0 7 10:44 3
9 Malé Hoštice 8 0 0 8 6:53 0

Soutìž starší žáci 1+7 sk.B

Rk.Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Velké Hoštice 7 6 1 0 73:6 19
2 Malé Hoštice 7 6 0 1 47:12 18
3 Pustá Polom 7 5 1 1 37:8 16
4 Skøipov 7 3 1 3 51:23 10
5 Kylešovice 7 3 1 3 37:17 10
6 Bøezová 7 2 0 5 20:43 6
7 Štítina 7 1 0 6 8:52 3
8 Vìtøkovice 7 0 0 7 4:116 0



strana strana

davedesign - SL zpravodaj  str 22., 7.

S eu cc zh aé   L 

www.suchelazce.cz

V minulých dnech jsme byli informováni, že 
naše domovy obchází skupinka "sbìraèù kovù" 
a bez ostychu vstupují na pozemky. Vyzýváme 
tímto obèany, aby pøi podobných pøípadech byli 
obezøetní a neváhali informovat starostu, popø. 
mìstskou policii na tel. èísle 156.
Nìkolik rad, jak se chránit pøed podvodníky:
- Podvodníci využívají rùzné záminky a lsti, aby 
se dostali k vašim penìzùm. Chtìjí vniknout do 
vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze 
pøímo, ovládají øadu zpùsobù, jak Vás okrást.
- Nedùvìøujte neznámým lidem, nikoho cizího 
nevpouštìjte do svého bytu.
- Nikdy hned neotvírejte dveøe, nevíte-li, kdo je 
za nimi.

- Poøiïte si panoramatické kukátko, které vám 
umožní si návštìvníka prohlédnout.
- Instalujte si na dveøe bezpeènostní øetízek, 
který udrží dveøe jen pootevøené. Nìkteré vìci 
tak mùžete vyøídit bezpeènìji.
- Zvoní-li opraváø, pracovník úøadu èi jiných 
služeb (odeèet plynu apod.) nechte si pøedložit 
jeho služební prùkaz, nebo ještì lépe zavolejte 
na úøad nebo instituci, na kterou se pracovník 
odvolává. V pøípadì jakýchkoliv pochybností 
trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
- Nepodléhejte lákavé vidinì snadného 
zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii 
nebo výhodných koupí odmítejte (v naprosté 
vìtšinì jde o podvod).

22. 7.

týmu v tabulce by bylo urèitì mnohem lepší.
Støelecky mužstvo spoléhalo stejnì jako 
v minulé sezónì na útoèné duo Vlha - Švec, 
které dalo dohromady 24 branek. Ondra Vlha je 
se 13 brankami na 4. místì v tabulce støelcù celé 
soutìže. 
Dobrými výkony dìlali radost novému trenérovi 
Martinu Procházkovi rovnìž nestárnoucí Jarda 
Laub a Standa Stuchlík, kteøí se spoleènì s 
Filipem Baldou a Ondrou Vlhou stali každý 
jedenkrát hráèem kola v hlasování, probíhajícím 
na internetovém fotbalovém serveru 
www.fotbalunas.cz. 

Nejvìtší problémy naše mužstvo naopak muselo 
øešit na postu brankáøe, kdy jsme inkasovali 
nìkolik zcela zbyteèných branek.
Do jarní èásti je cílem našeho mužstva urèitì 
pohybovat se na èele tabulky, a v pøípadì 
dobrých výkonù a hlavnì výsledkù, se pokusit 
míchat postupovými kartami. K tomu by nám 
mohli pomoci i noví hráèi, kteøí by naše 
mužstvo mohli v zimní pøestávce posílit. 
Z dosavadního kádru je rovnìž možné, že naše 
mužstvo nìkteøí hráèi z rùzných dùvodù opustí, 
tudíž bude posílení kádru nezbytné.

prosinec 2015

Dorost:
Pro naše dorostence to byla velká premiéra v 
této soutìži, ale pøíprava pod zkušenými trenéry 
jako jsou Petr Kubín, Jirka Lacuch a Jan Krzák, 
pøineslo neèekané umístìní na pøedních pøíèkách 
soutìže. Vstup do dorosteneckého pøeboru, kde 
jsme byly nováèkem, jsme první tøi zápasy 
prohráli a vypadalo to, že podzim odehrajeme 
s pochmurnými výsledky. Jenže od ètvrtého 
kola se projevila kvalita družstva a trenérské 
zkušenosti, které pøinesly první body do tabulky 
a do konce soutìže nepocítilo toto družstvo ani 
jednu porážku. Družstvo nastupovalo v tomto 
složení: David Trebichalský, Aleš Židek, Jan 
Fritsch, Lukáš Dener, Patrik Knopp, Martin 
Kudìla, Michal Adamèík, Martin Onderka, 
Ondøej Židek, Daniel Dubovický, Daniel 
Stanìk, Jiøí Lerche, Dominik Rygel, Jiøí 
Skupina, Tomáš Kurka, Robin Èupa, Jan Èernín,  
Šimon Vanìk, Petr Štìpán, Michal Friedel. Je 
nutné vyzdvihnout celý kolektiv, ale tahouni 
týmu, kteøí prokázali své pøednosti byli: Lukáš 
Dener, Patrik Knopp, Micha Adamèíkl a Martin 
Kudìla. Po podzimním kole jsou naší svìøenci a 
budoucnost lazeckého fotbalu na krásném tøetím 
místì, ze kterého mùžou atakovat první pozici. 

Klub rodièù, Drakiáda 2015 Klub rodièù, Taškaøice II.
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8. 21.

Mateøská školka

Školní rok 2015/2016 zaèal v úterý 1. záøí. 
Mateøskou školu navštìvuje 42 dìtí, z toho je 
14 dìtí pøedškolního vìku, tzn. 5-6 let, které se 
poctivì pøipravují na pøechod do základní školy. 
Malé oddìlení navštìvuje 28 dìtí ve vìkovém 
rozmezí 2,5 let - 4 roky.
Zaèátek školního roku jsme pojali trošku 
netradiènì. Koncem záøí jsme s dìtmi mohli, 
díky Klubu rodièù, vyjet na podzimní výlet do 
ostravské zoologické zahrady. Dìti z výletu byly 
nadšené. Jelikož krásnì svítilo sluníèko a bylo 
teplo, vidìli jsme spoustu zvíøátek, také jsme 

nakrmili kozy a kùzlátka a dìti si samozøejmì 
vyzkoušely rùzné prùlezky na dìtských høištích.
Pro podzim je typické sbírání ovoce ze stromù 
a zeleniny z polí, proto v mìsíci øíjnu probìhlo 
u nás v mateøské škole tzv. Jablíèkové 
odpoledne s rodièi. Celý mìsíc se dìti uèily 
o darech, které s sebou podzim pøináší a veškeré 
své snažení zakonèily besídkou, kde rodièùm 
pøedvedly øíkanky, básnièky, písnièky i taneèky 
typické pro podzim. Každý si mohl vyrobit 
Podzimníèka z jablíèek, šneka z kaštanù nebo 
jablíèkový svícen. Maminky napekly dobrùtky 
z jablíèek, které se bìhem tvoøení "baštily."

Tereza Èeperová

TJ Suché Lazce - Lazio Okresního pøeboru vstoupili do sezóny 
rozpaèitì. Remíza a prohra ve venkovních 
zápasech s rezervou Pusté Polomi 
a Litultovicemi urèitì nebyly zaèátkem, jaký by 
si pøedstavovali. Po vlnì veder, která v letních 
mìsících zasáhla naši republiku, bylo obecní 
høištì v Suchých Lazcích v katastrofálním stavu. 
Z tohoto dùvodu odehrál náš tým první kola na 
høištích soupeøe. Nakonec naši fotbalisté 
odehráli v domácím prostøedí pouhá ètyøi 
utkání. Od tøetího kola se naše mužstvo neslo 
na vítìzné vlnì, která znamenala plný poèet 18 
bodù ze 6 zápasù. Závìr podzimní èásti se opìt 
nesl v lehkém útlumu, který nakonec po 
podzimní èásti vynesl našemu týmu 25 bodù 
a 4. místo v tabulce pøi skóre 40:24.
Celkovì tedy lze podzimní hodnocení našich 
fotbalistù v Okresním pøeboru hodnotit 
pozitivnì. Na první místo v tabulce ztrácejí 
6 bodù, což pøi poètu jarních domácích utkání 
není nedostižitelná ztráta. Bohužel se na podzim 
nepovedla zejména utkání v Pusté Polomi, 
Vøesinì, Vávrovicích a velká škoda je rovnìž 
ztracených domácích bodù v utkání s Hradcem 
nad Moravicí. V tìchto utkáních se rozhodnì 
dalo nìjaké ty body uhrát a postavení našeho 

Fotbalisté Suchých Lazcù muži pøezimují 
v tabulce okresního pøeboru na solidním 4. 
místì a naše dvì mládežnická družstva na 
bronzových stupních.

Muži:
Pod taktovkou nového trenéra Martina 
Procházky a jeho asistentù Romana Vašíèka a 
Romana Nováka bojovali naši fotbalisté o body 
v Okresním pøeboru. Po hladkém postupu ze III. 
tøídy na naše mužstvo èekali mnohem 
kvalitnìjší protivníci. Po kosmetické úpravì 
kádru v letním pøestupním termínu jsme k 
utkáním nastupovali s tìmito hráèi: 
brankáøi - Jiøí Pražák, Radek Matrosz, obránci 
- Jaroslav Laub, David Laub, Stanislav Stuchlík, 
Michal Havelka, Filip Balda, Lukáš Dener, 
Lukáš Graf, René Groda, Roman Novák, Petr 
Kubín, záložníci - Vladimír Kožušník, Martin 
Mikšík, Michal Adamèík, David Kostka, Lukáš 
Lenc, Miroslav Stárek, útoèníci - Ondøej Vlha, 
Rostislav Švec, Daniel Diehel, Vojtìch 
Šlesinger.
Sucholazeètí fotbalisté po roèním návratu do 
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i Halloween. Z každého trošku. Zašli jsme na 
høbitov zapálit svíèky a vzpomenout na naše 
blízké. Vydlabali jsme dýnì a upekli vynikající 
dýòový koláè. Øešili jsme strašidelné úkoly 
a poèítali pøíklady, nad kterými létali duchové. 
A samozøejmì jsme si také nìco vyrobili 
- pavouky, netopýry, myši, dýòové puzzle 
a mnoho dalších superních vìcièek. Do školy 
jsme pøišli v pøevlecích a ani jsme se nebáli. 
Zkrátka, dva dny pøed podzimními prázdninami 
to v naší škole vypadalo jako ve filmu o Saxanì! 
Celou naši práci máme všichni uloženou 
v malém lexikonu. Dìláme také spoustu 
užiteèných vìcí jako správní obèané Suchých 
Lazcù - uèíme se nakládat s odpady a první 
listopadový týden jsme nosili do školy starý 
papír - bylo ho nakonec pøes 4 tuny! Sbíráme 
i staré a nefunkèní elektrospotøebièe - klidnì 
nám je mùžete do našeho sbìrného kontejneru 
donést i Vy! A vybité baterie - monoèlánky? 
Ani ty nevyhazujte, i ty sbíráme a odvážíme.
A protože se blíží Vánoce, pilnì nacvièujeme 
na naše tradièní vystoupení v kapli "Vánoce na 
dìdinì" - urèitì se na nás musíte pøijít podívat, 
budeme Vás èekat ve ètvrtek 10. prosince 2015 
v 16:00 hodin. Co dodat na závìr? Všichni malí 
i velcí z naší školy Vám všem pøejí klidné a 
pohodové Vánoce!  Mgr. Martina Škrobánková

Školní rok 2015/2016 jsme zahájili s radostí 
a úsmìvem na rtech. V prvním roèníku se nám 
letos urodilo 14 prvòáèkù, vede je paní 
uèitelka Mgr. Lenka Apetická. Druhákù je 
pouze 5 a jsou ve tøídì spolu se tøetím roèníkem, 
který èítá pìkných 12 žáèkù. Oba roèníky jsou 
pod taktovkou paní uèitelky Mgr. Kláry 
Lichovníkové. Ti nejstarší jsou spolu - ètvrtý 
roèník má 10 žákù a pá�ákù je 7, bojují s paní 
uèitelkou Mgr. Martinou Škrobánkovou. 
Ve školní družinì je 25 žákù a vede je paní 
Radka Beinhauerová, které vypomáhá paní 
uèitelka Mgr. Martina Dudková, která také 
vyuèuje nejstarší dìti spolu s p. øeditelkou. 
O výdej stravy a úklid se nám vzornì stará paní 
Pavla Friedlová. A co je u nás nového? Poøád 
se snažíme nìco nového nauèit a zvládat to také 
nìjak novì. K tomu nám tøeba pomohla 
spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavì, 
kdy nás 14. øíjna 2015 navštívili studenti fakulty 
sociálních politik, oboru ošetøovatelství, 
a pøedvedli nám vše, co je potøeba k záchranì 
èlovìka se zástavou srdce, vyzkoušeli jsme si 
umìlé dýchání, stabilizovanou polohu a spoustu 
dalších užiteèných novinek ze zdravovìdy.
Na konci øíjna jsme slavili svátek Dušièek 

mìli možnost ochutnat jejich koláèe dle místní 
receptury. Naše dùchodkynì tak mají zásluhu na 
tom, že se dokázaly v krátkém èase 
zmobilizovat a uskuteènit významnou 
spoleèenskou akci. Ne nadarmo se øíká "kam 
se síla napøe, tam se pohne svìt."
Listopad je období, kdy se podstatnì krátí den 
a na lidi padá zvláštní tíseò. Abychom zpestøili 
naše listopadové setkání a bylo nám na duši 
veseleji, domluvili jsme si pøed vlastním 
sezením ve zdejší vinárnì zajímavou exkurzi. 
Po vzájemné domluvì jsme navštívili Hlavní 
záchranou službu ÈR v Hluèínì, kde jsme se 
seznámili s tou nejnovìjší technikou, jakou 
v souèasné dobì používá k odstraòování škod 
pøi nenadálých událostech Hlavní záchranná 
služba. Pøi této návštìvì jsme se obohatili 
o zajímavé, nové poznatky z nároèné èinnosti 
významné organizace ÈR.
Pøi popisování èinnosti našeho klubu v druhé 
polovinì roku nelze opomenout ani turistickou 
èinnost nìkterých našich èlenek. Tu zpravidla 
organizuje pan Louda, jemuž je chùze po 
cestách i necestách koníèkem. Ten má v sobì 
zøejmì nìjaké zvláštní charisma, že se s ním na 
zavolání dají ženy z klubu na turismus po 
blízkém i vzdálenìjším okolí. Víme, že mnohé 
s tìchto turistek by samy zašly leda tak na 
místní høbitov. Ale s tímto "místním šerpou" 
navštívily již rozlièná místa od Krnova po 

Halovec, od Kylešovic po Hrabyò i jinde, 
navštívili spolu mnohé pohostinské podniky 
a vždy došli domù unavení, ale i spokojeni, 
obohaceni o všeliké vesnické drby.
V tomto roce, bohatém na rùzné i nemilé 
události, máme pøed sebou v Klubu ještì jedno 
tradièní setkáni, pøed vánoèními svátky. Na nìm 
si zpravidla vyslechneme koledy od dìtí z naší 
školy, i sami si spolu zazpíváme nìkteré koledy, 
poveèeøíme obligátní, ale chutný bramborový 
salát, vyslechneme nìkolik dojemných slov naši 
pøedsedkynì, nìkdy i pana starosty nebo pana 
faráøe. U rozžatého umìlého smrèku, 
propùjèeného od pana Vaška (kterému dá 
nejvíce starostí, aby v pravý èas stromek svítil), 
si vzájemnì pøedáme drobné dárky, nijak 
nenabourávající naše pøedvánoèní rodinné 
rozpoèty a po celou dobu, než se rozejdeme 
do svých domovù, se na sebe velice mile 
usmíváme. Což bývá dobrý pøedpoklad pro 
prùbìh nadcházejících vánoc u nás doma.
Milí ètenáøi Zpravodaje.
Tímto výètem naši èinnosti jsme považovali 
za vhodné Vás informovat, jak pomáháme tvoøit 
a udržovat na dobré úrovni spoleèenskou 
èinnost v naši obci. Dovolte, abychom závìrem 
naši zpovìdi využili obecní Zpravodaj a popøáli 
Vám prožití letošních Vánoc v klidu a pohodì 
a také ve zdraví. Toto naše pøání Vám platí i pro 
Nový rok i další léta. Lubomír Tichopád
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"Radegast". Pøes panující teplo byl zájezdový 
autobus maximálnì využitý a jeho klimatizace 
zajistila pohodu cestujících. Co bylo pro nás 
pøekvapující, bylo docela vylidnìné okolí 
pøehrady, kde v minulosti býval velice èilý ruch, 
zejména o prázdninách. Chybìly tam lodièky, 
plavci, stánky s obèerstvením, jakékoliv sociální 
zaøízení, známý hotel Klenov byl opuštìný. 
To všechno odnes èas, jak se zpívá ve známé 
populární písnièce.
Po tísnivém dojmu z opuštìné pøehrady v jejíž 
vodì se prohánìly jen krásné ryby, jsme se 
pøesunuli do podniku Marlenka ve Sviadnovì, 
kde jsme byli mile pøivítáni. Po krátkém 
seznámení s podnikem na elektronických 
panelech jsme byli pohoštìni vynikajícími 
zákusky a kávou, a následnì provedeni moderní 
výrobnou svìtoznámých cukráøských výrobkù. 
Dlužno øíci, že i ti z nás, co dodržují rùzné diety, 
si neodpustili ochutnat nabídnuté nám 
laskominy, nìkteøí z nás si je dokonce koupili 
pro domácí konzumaci.
A pak jsme navštívili pivovar v Mošnovì. I tam 
jsme byli pøíznivì pøivítáni (možná proto, že na 
nìkterých z nás bylo vidìt že pivo máme rádi), 
by� se hned ve vstupním vestibulu na nás mraèil 
z plakátu pohanský bùh Radegast. Rovnìž zde 
jsme se nejdøív seznámili s historií podniku 
a výrobou zdejšího piva a následnì v doprovodu 
prùvodce jsme absolvovali prohlídku 
jednotlivých provozù podniku. Nestaèili jsme se 
divit, jak je zde všechno èisté, uspoøádané a 
veliké. Nejvìtší dojem na každého z nás udìlala 
plnící linka láhví svou rychlostí plnìní i hlukem 
pøi tom vydávaným. Teèkou za naši návštìvou 
v pivovaru byla degustace piva s výhledem na 
krásné okolí beskydských vrchù. Odjíždìli jsme 
domù spokojeni i obohaceni o nevšední zážitky.
Kdo byl úèasten letošního sucholazeckého 
posvícení, jistì mu neušlo, že v prùbìhu 
odpoledne je obohatilo krátké kulturní 
vystoupení èlenek našeho klubu, které hned 

v jeho úvodu pøedaly umnì vyrobený dožínkový 
vìnec našemu starostovi a panu faráøi Adamovi 
vìnovaly pecen èerstvého chleba (upeèený prý 
z mouky z letošní úrody obilí). I pøesto, že 
ceremoniál byl ponìkud narušen hlukem od 
kolotoèe, mìl mezi pøítomnými pozitivní ohlas.
Je o nás známo, že máme v oblibì støídat naše 
místa setkání, proto jsme záøijové uskuteènili 
v hospùdce "Podvihovský mlýnek". Ta je pro 
nás tak malá, že v ní k sobì máme velmi blízko 
a je nám tam dobøe. Z dùvodu dlouhodobého 
nedostatku deštì blízký potok Sedlinka nebublal 
jako jiné roky, pøesto bylo v jeho blízkosti velmi 
pøíjemnì. Naše setkání si toho dne nekladlo 
žádné vysoké cíle. Poblahopøáli jsme jubilantùm 
mìsíce, za doprovodu harmoniky a ozembouchu 
jsme si zazpívali, pochutnali na pøedložených 
dobrotách a spokojenì se rozjeli do svých 
domovù, pøepoèíst, co nám ještì zbylo z našich 
skromných dùchodù v oèekávání, že nám je 
naše vláda k naši radosti brzy vylepší.
Øíjnové naše setkání bylo v hezké, stylové 
vinárnì U Baly, kde jsme shlédli promítnuté 
amatérské filmy, zaznamenané z nìkterých 
našich pøedešlých aktivit. Je to pro nás èas od 
èasu vdìèná zábava, jak pro samotné aktéry 
nafilmovaných akcí, tak i pro této èinnosti 
nezúèastnìné diváky. V prùbìhu našeho setkání 
nás navštívili zastupitelé naši obce, starosta pan 
Oriešèík a pan Závìšický s požadavkem, 
abychom se jako Klub stali spoluorganizátory 
výstavky zahrádkáøských plodù, tak jak ji 
v minulosti poøádali místní zahrádkáøi, jejichž 
èinnost èasem zanikla. Naše èlenky mìly pro 
tento úkol pochopení a výsledkem všeho 
snažení byla dobøe pøipravená a prezentována 
dvoudenní výstavka zahradních výpìstkù 
místních obèanù v hezky upraveném sále 
kulturního domu. Stojí za pochvalu, že se pro 
úèel prùvodkyò výstavkou ustrojily ženy do 
krajových úborù, èímž podtrhly význam toho, že 
patøíme ku opavskému Slezsku, dokonce mnozí 
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Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

První akci Klubu rodièù v novém školní roce 
byla opìt už tradiènì Drakiáda. V nedìli 4.10. 
od 15 hodiny jsme se zaèali s dìtmi a jejich 
rodièi scházet na školním høišti. Bylo krásné, 
sluneèné a hlavnì vìtrné odpoledne. A tak nám 
všem na poli pod školou draci pìknì lítali. 
Na školním høišti bylo pro dìti pøipraveno 
pohoštìní a spoleènì s rodièi si na ohništi 
opékali párky. Volnou chvíli si dìti zpøíjemnily 
malováním køídami.
Další akcí byla 30.10. velice vydaøená podzimní 
Taškaøice. Po 16. hodinì pøicházely do 
Kulturního zaøízení za doprovodu rodièù dìti 
v nápaditých strašidelných kostýmech. Donesly 
si s sebou sklenièku a vyrobili si z ní krásnou 
lucernièku. Jen co se setmìlo, zapálily se dìtem 
v lucernièkách svíèky, rozdaly se jim trumpetky 
a postupnì se vydaly na stezku odvahy. Trasa 
stezky, která byla ozdobena vydlabanými 
dýnìmi a plná strašidel a duchù, vedla kolem 
místního høbitova, lesem pøes Strážnici až do 
restaurace Heja. Tam na dìti èekal teplý èaj, 

hranolky a diplom za stateènost. Moc dìkujeme 
všem rodièùm, kteøí doprovázejí své dìti na 
všechny akce a podporují nás v èinnosti, 
která nás baví. Velký dík patøí i rodièùm 
a dobrovolníkùm, kteøí nám v létì pomáhali na 
Stezce Ferdy Mravence a teï na Taškaøici 
strašili v lese. Nyní pøipravujeme spoleènì 
s Obecním úøadem Andìlsko-Ïábelskou 
zábavu v maskách a kostýmech. Toto je naše 
první akce pro dospìlé a celý výtìžek pùjde do 
Klub rodièù. Budeme moc rádi, když se 
pøijdete pobavit.

Vladimíra Lencová

Klub rodièù, Taškaøice II.Klub rodièù, Stezka Ferdy mravence
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Fotografie z výstavy ovoce zahrádkáøù spojené s lidovou zábavou, 24.10.2015 

K èinnosti v Klubu dùchodcù.

My, dùchodci, kteøí máme za sebou mnohá léta 
života, pamatujeme, jak rozlièná byla, pokud jde 
o poèasí, jednotlivá období námi prožitých let. 
Pamatujeme na zimy, takové, jak jsou 
vykresleny na Ladových obrázcích, ale i na 
takové, kdy se nenašel za celé zimní období 
zamrzlý rybník, kde bychom provìtrali své 
"korèule". Poznali jsme brzká jara, kdy 
v polovinì bøezna urychlenì zurèely potùèky ze 
zbytku snìhu ze všech strání, ale i na dubnová 
rána se škraloupy ledu na kalužích, a kdy ještì 
v tomto mìsíci bylo po veèerech dobøe 
u rozehøátých kamen. Jindy zas jsme se tìšili na 
proslunìné prázdniny a ono se nám slunce 
neustále schovávalo za temný mrak. V našem 
životì nechybìly ani propršené letní èi podzimní 
dny, kdy se i úroda sklízela složitì z polí a sadù.
V tomto roce je to všechno ponìkud jinak. 
Celou dobu se letní èas vyznaèoval 
každodenním, jasným sluneèním svitem, 
doprovázeným nezvyklými denními i noèními 

klubu dùchodcù
Lubomír Tichopád

teplotami ovzduší. Tomu, kdo nemusel fyzicky 
pracovat a dobøe tyto teploty snášel, ta doba 
èinila potìšení. Jiným však èinila starostlivé 
vrásky, když v potu tváøe chléb svùj dobývali. 
Ani nás, dùchodcù nebylo v tìch èasech na vsi 
vidìt, jak by se dalo oèekávat. Z hloubi svých 
šatníkù jsme vydolovali vìtšinou již nemoderní 
svršky, vhodné pro letní èas a obvykle jsme se 
na vsi objevovali jen po ránu, pøi cestì k 
zaléváni kvìtin na høbitovì a omezili jsme i své 
cesty za nákupy zboží ve slevì, jak nám bylo 
nabízeno neodbytným množstvím reklam.
A pøesto v jednom z tìchto parných dnù jsme 
se jako výbor Klubu dùchodcù sešli na poradì 
a tam se rozhodli, po zralých úvahách, že 
uskuteèníme tradiènì poznávací zájezd pro 
zájemce našeho klubu, i když jsme si byli 
vìdomi, že nìkomu vadí pøílišné horko, jinému 
zase chlad, nìkomu dlouhá jízda, nìkomu 
nároèná chùze. Po peèlivém zvážení, aby byl 
zájezd pro všechny úèastníky pøijatelný a dostali 
se alespoò na den "do svìta", urèili jsme si cíle 
jízdy. Nejdøíve jsme se vydali do malebného 
údolí, k vodní nádrži Bystøièka. Byla tam v 
nedávné dobì opravena hráz i okolí.Poté jsme 
mìli dohodnutou exkurzi ve výrobnì cukrovinek 
"Marlenka" a následnì prohlídku pivovaru 

foto: David Závìšický

prosinec 2015



strana strana

davedesign - SL zpravodaj  str 12., 17.

S eu cc zh aé   L 

www.suchelazce.cz

12. 17.

Nový web www.suchelazce.cz

Jak jsme již psali na úvodu, dne 15.11.2015 byla 
spuštìna nová verze portálu Suchých Lazcù. 
Vývoj aplikace trval pøibližnì 4 mìsíce a od 
nového webu si slibujeme pøedevším zkvalitnìní  
a zpøehlednìní informací. Na webu pøibyla celá 
øada nových funkcí a web nyní mùže obsluhovat 
více redaktorù. Hierarchie správy uživatelù 
umožòuje nyní správcùm delegovat urèité èásti 
obsahu jednotlivým redaktorùm. To umožòuje 
upravovat obsah a strukturu webu. Veškerý 
obsah z minulého webu, který se nastøádal za 
posledních 13 let, jsme vložili do nové aplikace. 
Novì jsme vytvoøili ve webu vyhledávací 
engine, který vyhledává v obsahu webu. 
Unikátní na tom je to, že se nejedná o pseudo 
vyhledávaè google nebo jiný plugin, ale náš 
vlastní indexovací systém, takže informace se 
vyhledávají jen z obsahu webu. V aktualitách 
webu se obèané dozví o událostech v obci, 
kulturních akcích apod.. Web obsahuje pøes 500 
aktualit a lze v nich listovat i do historie (až do 
roku 2002, další pøipravujeme). Naší snahou je, 
aby web pracoval jako "živá kronika", kde si 
každý obèan mùže dle potøeby najít událost a 
informaci, která ho zajímá. Obsah se snažíme 
postupnì upøesòovat a doplòovat, takže zatím 
omluvte pøípadné nedostatky (jak gramatické, 
tak i vìcné), na kterých se stále ještì pracuje 
(pøípadnì nás na nedostatky upozornìte 
formuláøem ve webu). Web má novì úøední 
desku Suchých Lazcù, která obsahuje pøedevším 
zápisy, rozhodnutí a jiné dokumenty. A dále 
pøibyla úøední deska Opavy s informacemi 
smìrem od statutárního mìsta k naší mìstské 
èásti. Novì také pøibyl modul "Hlášení místního 

redakce
David Závìšický

prosinec 2015

rozhlasu", ve kterém najdete všechna hlášení 
rozhlasu pro pøípad, že by se Vám nepodaøilo ho 
zaslechnout. Pokud Vás zajímá, kdy je volný 
kulturní dùm, mùžete si ovìøit jeho rezervaci na 
stránce "Rezervace kulturního zaøízení", zde 
budou všechny rezervace, které má na starost 
asistentka starosty. Pro obèany, které zajímá 
kulturní dìní v naší obci, je zde stránka 
"Kalendáø akcí" kde se prùbìžnì aktualizují 
kulturnì spoleèenské akce (budeme rádi, když 
nás informujete o nìèem, co tam chybí). Pro 
tento pøípad použijte "kontaktní formuláø", který 
je témìø na každé stránce. Novì pøibyly také 
"Ankety", ve kterých se prùbìžnì obèanù ptáme 
na názory k urèitému tématu. Další rozsáhlou 
èást webu tvoøí "fotogalerie", ve které se 
snažíme zaznamenat fotografie z každé 
významné kulturnì spoleèenské akce. V tomto 
ohledu pøipravujeme i historické fotografie (nyní 
ve fázi pøiprav realizace) a data, která se 
podaøilo o naší obci vypátrat. To souvisí i s 
modulem "historie", který je již nyní pomìrnì 
obsáhle zastoupen pøedevším kronikami z let 
1914 až 1968 (na dalších se pracuje), které 
samotné obsahují minimálnì 648 stran. Novì 
jsme sekci historie (která jen z 10% hotová) 
obohatili informací o Hradu Pøerovec (známy 
spíše jako Zamèisko). Na stránce "Obecní úøad" 
v podstránce "zápisy" také mùžete najít všechny 
zápisy ze zastupitelstev až do roku 2001! 
(pokusíme se pro Vás najít i starší). Na stránce 
"Zpravodaj" zase najdete všechny zpravodaje až 
do roku 2000, které se podaøilo archivovat. 
Plánujeme spuštìní i smuteèní desky, na které 
by se se souhlasem (vyžádání) pozùstalých 
umís�ovala smuteèní úmrtní oznámení (parte). 
Jak jsme již psali, jedná se o "živé" médium, 
a obsah se bude úmìrnì s èasem zpøesòovat 
a doplòovat, avšak již nyní máte k dispozici 
zajímavý nástroj. Pøejeme Vám, vážení 
spoluobèané, aby jste v nové aplikaci našli, 
co hledáte, a aby Vám sloužila ku prospìchu.

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Nejvìtším vrcholem letošní sezóny bylo pro 
Oldøicha Kubesu a Sabinu Kubesovou 
mistrovství svìta v Ulan-Ude v Rusku. 
Mistrovství se zúèastnilo 86 støelcù ze 14 zemí 
svìta. Celé mistrovství mìli støelci ztížené 
podmínky kvùli silnému vìtru. Oldøich Kubesa 
se ve svìtové konkurenci prostøílel na krásné 
13. místo. Sabina Kubesová si vystøílela zatím 
nejlepší umístìní na svìtovém šampionátu, když 
se umístila na úžasném 11. místì. Družstvo 
seniorù ve složení Oldøich Kubesa, Aja 
Kaszonyiová a Zdenìk Janda i ženské družstvo, 
které se skládalo ze Sabiny Kubesové, Jaroslavy 
Nedìlníkové a Hany Nedìlíkové, se shodnì 
umístilo na 4. místì. Všichni støelci si na 
mistrovství vyzkoušeli nový závod, ve kterém 
soutìžila ètyøèlenná družstva. Bìhem tohoto 
závodu museli støelci absolvovat 4 rùzné støelby 
(støelbu z malorážní pistole, z luku, z malorážky 
a z kuše), a to všechno v kombinaci s bìhem na 
350 m. Z mistrovství si Oldøich Kubesa a Sabina 
Kubesová pøivezli velmi cenné zkušenosti.

Po návratu si nestaèili poøádnì odpoèinout a 
museli hned pokraèovat v domácích soutìžích, 
a to v Èeském poháru a Èeské lize. V sobotu 12. 
záøí 2015 cestovali støelci z oddílu SKPK Opava 
- Suché Lazce na pøedposlední závod do 
Otrokovic. Oldøich Kubesa se nedokázal 
správnì koncentrovat a po pár ranách, které 
skonèily v sousedovì terèi, se musel spokojit 
s 5. místem. Sabina Kubesová nezaváhala 
a pokraèovala v letošním suverénním výkonu. 
Soupeøkám nedala šanci a bez problému si 
vystoupala na nejvyšší pøíèku. Natálie Mìchová 
po dlouhé dobì, kdy její úèast na závodech byla 
limitována zdravotními problémy, odstøílela celý 
závod a ostøíleným støelcùm šlapala na paty. 
Nakonec ji to bohužel nestaèilo na lepší než
4. místo.
Poslední závod sezóny pøipravil oddíl SKPK 
Opava - Suché Lazce 3. øíjna 2015 na místním 
obecním høišti. Závodu se zúèastnila celá èeská 
špièka. Domácí pùda sucholazeckým støelcù 
svìdèí. Oldøich Kubesa se po pøedchozím 
nepodaøeném závodì vzchopil a ukázal všech 
protivníkùm záda. V seniorské kategorii vyhrál 
s náskokem 50 bodù. Sabina Kubesová 
nezahálela a potvrdila svou neporazitelnost. 
Bìhem této sezóny si vystøílela v poøadí již šesté 
1. místo. Své èeské soupeøky, kromì jednoho 
závodu, nepustila pøed sebe. Natálie Mìchová 
bohužel nemohla v domácím závodì nastoupit 
kvùli zranìnému kolenu.
Venkovní sezóna byla pro Oldøicha Kubesu 
a Sabinu Kubesovou velmi úspìšná.
Bìhem mìsíèní pøestávky po venkovní sezónì 
se støelci peèlivì pøipravovali na halovou 
sezónu. První závod se uskuteènil 14. listopadu 
2015 v Kostelci na Hané. Oldøich Kubesa 
navázal na pøedchozí dobrý výsledek a umístil 
se na 3. místì. Sabina Kubesová se po velkém 
boji prostøílela o pouhý jeden bod na 1. místo. 
Velkého úspìchu zde dosáhla Natálie Mìchová. 
Ke svým narozeninám si dala krásný dárek 
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v podobì 3. místa. Tohoto závodu se zúèastnil 
také Dan Kašpárek, který se k nám vrátil po 
roèní odmlce. Danek støílí, stejnì jako Natálka, 
v kategorii kadeti. Po peèlivém a soustøedìném 
výkonu se mohl radovat z pìkného 7. místa.
Poslední závod - Popletený Mikuláš, tradiènì 
uspoøádá Støelecký klub polní kuše - Opava 
Suché Lazce 5. prosince 2015 v tìlocviènì 
Støední školy technické v Opavì. Pøijïte 
podpoøit naše støelce.
Sabina Kubesová zažila letos fantastickou 

sezónu, která si zaslouží ještì jednu malou 
rekapitulaci nejvýznamnìjších závodù:
2. místo Halové mistrovství ÈR
2. místo v celkovém hodnocení Èeského poháru 
- halové
5. místo Svìtový pohár Bohemia Cup
1. místo Mistrovství ÈR
11. místo Mistrovství svìta
1. místo v celkovém hodnocení Èeského poháru 
- venkovní

Sabina Kubesová

Pøíležitost ke svátosti smíøení:
Komárov úterý 15.12.2015 17:30 - 18:00
Komárov støeda 16.12.2015 17:30 - 18.00
Komárov ètvrtek 17.12.2015 6:30 - 7:00
Komárov pátek 18.12.2015 17:30 - 18:00
Komárov sobota 19.12.2015 7:30 - 8:00
Suché Lazce sobota 19.12.2015 17:30 - 18:00
Raduò nedìle 20.12.2015 7:00 - 7:30
Nové Sedlice nedìle 20.12.2015 11:00 (14:00 
- 17:00 zpovìdní den v opavské konkatedrále 
Nanebevzetí Panny Marie)
Komárov úterý 22.12.2015 17:00 - 18:00 
zpovídá cizí zpovìdník 
Raduò úterý 22.12.2015 15:30 - 16:30 zpovídá 
cizí zpovìdník 

Poøad bohoslužeb:
Komárov sobota 19.12.2015 - 8:00
Suché Lazce sobota 19.12.2015 - 18:00(1)
Raduò nedìle 20.12.2015 - 7:30(1)
Komárov nedìle 20.12.2015 - 8:45(1)
Nové Sedlice nedìle 20.12.2015 - 10:15(1)
Komárov úterý 22.12.2015 - 18:00(2)
Suché Lazce ètvrtek 24.12.2015 - 15:00(3)
Raduò ètvrtek 24.12.2015 - 20:30(4)
Komárov ètvrtek 24.12.2015 - 22:00(4)
Raduò pátek 25.12.2015 - 7:30(5)
Komárov pátek 25.12.2015 - 8:45(5)
Nové Sedlice pátek 25.12.2015 - 10:30(5)
Raduò sobota 26.12.2015 - 7:30(6)
Komárov sobota 26.12.2015 - 8:45(6)
Suché Lazce sobota 26.12.2015 - 10:30(6)
Raduò nedìle 27.12.2015 - 7:30(7)
Komárov nedìle 27.12.2015 - 8:45(7)
Nové Sedlice nedìle 27.12.2015 - 10:30(7)
Raduò ètvrtek 31.12.2015 - 14:00(8)
Komárov ètvrtek 31.12.2015 - 15:30(8)
Raduò pátek 1.1.2016 - 7:30(9)
Komárov pátek 1.1.2016 - 8:45(9)
Nové Sedlice pátek 1.1.2016 - 10:30(9)

Suché Lazce pátek 1.1.2016 - 15:00(9)
Suché Lazce sobota 2.1.2016 - 18:00(11)
Raduò nedìle 3.1.2016 - 7:30(11)
Komárov nedìle 3.1.2016 - 8:45(10)
Nové Sedlice nedìle 3.1.2016 - 10:30(11)
vysvìtlivky:
(1) mše sv. 4. nedìle Adventní, (2) mše sv. 
"Rorátní", (3) mše sv. Vigilie narození Pánì,
(4) mše sv. "Pùlnoèní", (5) mše sv. slavnost 
narození Pánì - zasvìcený svátek! (6) mše sv. 
svátek sv. Štìpána, (7) mše sv. svátek svaté 
rodiny - obnova manželských slibù, (8) mše sv. 
na podìkování s prosbou o boží pomoc do 
nového roku bìhem bohoslužby se bude èíst 
statistika a finanèní vyúètování za uplynulý rok, 
(9) mše sv. Nový rok, slavnost matky boží, panny 
Marie - zasvìcený svátek! (10) mše sv. 2. nedìle 
po narození Pánì, (11) mše sv. slavnost zjevení 
Pánì bìhem bohoslužby se bude konat žehnání 
vody, køídy a kadidla.

Sváteèní koncerty:
Suché Lazce ètvrtek 10.12.2015 - 16:00 koncert 
ZŠ a MŠ Suché Lazce aneb "Vánoce na dìdinì"
Raduò sobota 19.12.2015 - 16:00 koncert dìtí ze 
Základní školy Raduò
Komárov pondìlí 21.12.2015 - 16:30 koncert 
dìtí ze Základní školy Komárov 
Nové Sedlice sobota 26.12.2015 - 16:00 vánoèní 
koncert 
Raduò pondìlí 28.12.2015 - 16:00 Jakub Jan 
Ryba Èeská mše vánoèní (Jakub Jan Ryba - 
Èeská mše vánoèní - smíšený pìvecký sbor p. 
Cypriana Lelka a komorní orchestr z Dolního 
Benešova, sólisté: Ivana Ambrúsová - soprán, 
Erika Šporerová - alt, Petr Nìmec - tenor a Petr 
Urbánek - bas, všichni sólisté a èlenové opery 
Národního divadla Moravskoslezského 
v Ostravì. Vstupné 90,- Kè, pøedprodej 
vstupenek od 30.11.2015 na OÚ v Raduni.)
Komárov nedìle 3.1.2016 - 14:30 koncert 
dechové hudby z Hradce nad Moravicí.

Vánoce 2015, bohoslužby a koncerty
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Pøátelé! Pøed nedávnem jsem mìl v ruce album 
se sbírkou skvostných obrazù støedovìkých 
malíøù. Pøekvapil mì v nìm zejména velký 
poèet dìl, jejichž hlavní tématikou bylo právì 
Zvìstování Marii nebo Narození Ježíše. 
Okamžik samotného setkání Panny Marie 
s andìlem je na nich vyobrazen mnoha rùznými 
zpùsoby, ale všechna tato díla mají nìco 
spoleèného - atmosféru nadpozemského klidu 
a pokoje. Je v tom nìco doslova pohádkového. 
Na tìch obrazech je hodnì svìtla, výjevù 
pøírody nebo domácí idyly a všechno to na 
èlovìka pùsobí tak neobyèejnì blaženì, že 
každý, kdo se na to dívá, by se rád ocitl uvnitø 
toho obrazu a už tam zùstal.
Je celkem zvláštní, že zrovna takové umìní 
vzniklo v období støedovìku. Nebyla to totiž 
nijak klidná doba. Byly to èasy neustálých 
válek, kruciát, lidé èasto trpìli hlady, øádily 
epidemie, morové nákazy. Støedovìk byl 
opravdu krutý. Proè právì tehdy malíøi malovali 
takové pøekrásné idylické obrazy?
Lidé ve støedovìku totiž v událostech 
Zvìstování a Narození Ježíše spatøovali pramen 
radosti a nadìje, protože jejich svìt byl až pøíliš 
naplnìn smutkem a utrpením! Oni v tìchto 
biblických událostech vidìli svìtlo ve tmì, 
paprsek nadìje v zoufalé realitì a zdroj krásy ve 
všeobklopujícím drsném svìtì. A o tom právì 
hovoøily tyto obrazy. Pro tehdejší lidi se 
s pøíchodem Ježíše Krista na svìt opravdu hodnì 
vìcí radikálnì zmìnilo, i když na první pohled 
jakoby se nezmìnilo nic. Do svìta totiž 
vstoupilo svìtlo, které ho zaèíná mìnit z nitra, 
tiše a nenápadnì.
Nemyslete si pøitom, milí ètenáøi, že støedovìcí 
lidé byli nìjací andìlé! To vùbec ne! Oni byli 
stejnì høíšní jako my dnes. Dokázali však uznat 
svùj høích a konat pokání. Byli také realisty, 
stejnì jako my. Od nás se však lišili tím, že 

Vánoèní pozdrav z kostela

prosinec 2015

AVZO TSÈ ÈR - poboèný spolek Skála Opava- 
Suché Lazce.
Rok 2015 byl pro naši organizaci AVZO TSÈ 
ÈR - poboèný spolek Skála ve znamení nìkolika 
zmìn, kdy jsme museli vyøídit nìkolik 
zásadních dokumentù, nutných k zachování 
existence organizace a zachování sportovní 
støelnice na Strážnici.
V prvém pøípadì se jednalo o novou registraci 
bývalé Základní organizace na poboèný spolek 
Skála, ve druhém pøípadì šlo o zpracování 
nového Provozního øádu støelnice, kdy bylo 
nutné zajistit souhlas majitelù pozemkù, které 
jsou støelnicí dotèeny. Dokument pak musel 
odsouhlasit balistik, který stanovil urèitá 
opatøení pro provoz støelnice a po nìkolika 
doplnìních byl schválen Policií ÈR. V této 
souvislosti upozoròujeme všechny støelbychtivé 
zájemce, že støelnice na Strážnici je schválena 
pouze pro malorážní zbranì a není dovoleno 
støílet pláš�ovaným støelivem.
Schváleným Provozním øádem je stanoveno, 
že støelbu je možné provozovat pouze za 

pøítomnosti správce støelnice, který je povinen 
pøed zapoèetím støelby prokazatelnì proškolit 
støelce se zápisem do provozního deníku 
støelnice. Správci støelnice jsou: Bøetislav 
Janošek, Oldøich Kubesa, Richard Dener, 
Zdenìk Diehel a Pavel Nelešovský.
Rok 2015 byl rovnìž bohatý na zorganizované 
akce, o nichž bylo psáno v pøedcházejících 
Zpravodajích. Po ukonèení sportovních akcí 
byla provádìna údržba objektù na støelnici a 31. 
øíjna byla zorganizována velká brigáda na 
zazimování areálu. Ukonèení sezóny a oficiální 
tzv. "uzamèení støelnice" bude zorganizováno 
v prosinci netradièní soutìží pro èleny našeho 
spolku, nazvanou "Poslední výstøel".
Výbor poboèného spolku Skála v Opavì 
- Suchých Lazcích dìkuje všem aktivním 
èlenùm za jejich èinnost, všem úèastníkùm 
poøádaných akcí za jejich zapojení do soutìží 
a velký dík patøí zastupitelùm vèele se starostou 
za jejich podporu a pøízeò. Aèkoliv je do konce 
roku ještì pár týdnù, do nového roku pøejeme 
všem hodnì zdraví, štìstí a pohody.
Za AVZO TSÈ ÈR poboèný spolek Skála

Ing. Bøetislav Janošek

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR dokázali lépe vnímat duchovní záležitosti, což 
jim, na rozdíl od nás, umožòovalo vidìt ve svìtì 
nejen to, co je špatné a zlé, ale i Boží pùsobení 
plné dobroty a lásky ke každému èlovìku. 
Pøátelé, my se z tìchto støedovìkých obrazù 
mùžeme hodnì nauèit. Pøedevším to, jaký 
význam má pro nás narození Boha jako èlovìka.
Hans Christian Andersen kdysi napsal povídku 
o jednom starém manželském páru. V dùsledku 
stáøí, nesèetných nemocí a blížící se smrti se 
manžel stával èím dál víc protivným 
a neúnosným v soužití. Tak na nìj manželka 
vymyslela takovou lest. Jednoho dne manželovi 
øekla, že ji v noci vzbudil zlý sen. Zdálo se jí, 
že Bùh zemøel. Øekla, že teï cítí velký strach, 
že se ten její sen opravdu naplní… Manžel ji na 
to odpovìdìl: "Co to vykládáš za nesmysly! Bùh 
pøece zemøít nemùže. On tady je a vždy tady 
bude, to je jisté". "Když je to tak jisté, jak øíkáš" 
- odvìtila manželka - "tak mi øekni, proè jsi 
takový smutný a vìènì nespokojený, jakobys byl 
na svìtì úplnì sám, bez Boží péèe 
a prozøetelnosti?". Zabralo to! Manžel se nad 
sebou zamyslel a zmìnil své jednání.
Pøátelé, možná i nám tato myšlenka pomùže 
hloubìji a lépe prožívat blížící se Vánoce.
Moc Vám to pøeje Váš komárovský faráø 

P. Adam Ma³ek.
Historické fotografie AVZO Stážnici. Další zajímavé fotografie z historie, 

najdete na webu www.suchelazce.cz/fotogalerie/Ukázka fotografií z výstavby areálu støelnice na 
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