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dovolte mi Vás opìt srdeènì pozdravit 
prostøednictvím našeho dalšího vydání 
sucholazeckého zpravodaje, který Vám pøináší 
shrnutí toho, co se v naší obci událo za 
poslední mìsíce. Kromì informací o dìní 
v naší obci si pro Vás David Závìšický 
pøipravil další díl z naší série skládanek budov, 
tentokráte model naší Kaple Andìlù Strážných. 
Doufám, že všem modeláøùm a nadšencùm 
tento model udìlá radost.

Vážení spoluobèané,
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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 bøeznu 2017, 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 17:00-18:00 a ètvrtek 
17:00-18:00. tel. starosta: 734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. M. Škrobánková, K. Vèelková 
www.davedesign.cz, tel.: 608 722 154
prosinec 2016, náklad 320 výtiskù
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Obecní úøad si pro Vás na první adventní nedìli 
pøipravil již tøetí rozsvícení stromeèku spoleènì 
s adventním koncertem, který jsme vìnovali 
naší kapli Andìlù Strážných, která v tomto roce 
slaví výroèí 80. let od svého vysvìcení. 
Novinkou ke stromeèku bude náš sucholazecký 
Betlém, za který naše obec dìkuje pøedevším 
Radimovi Palzerovi, Davidu Závìšickému a 
Josefovi Dobošovi ml. Tento Betlém budeme 

slavnostnì odhalovat 3. prosince u obecního 
úøadu. Z pozice starosty bych velmi rád 
a upøímnì podìkoval Radimovi a Davidovi, 
jelikož jsou to nejenom zhotovitelé celého 
Betlému, ale taktéž otcové myšlenky mít obecní 
Betlém v této podobì. Tento Betlém se každý 
rok bude rozrùstat a já již teï musím 
konstatovat, že máme být na co pyšní. Své 
úvodní slovo vždy využívám i k podìkování za 
aktivity pro naši obec. Podìkování za skvìlou 
reprezentaci obce a zároveò i má gratulace 
tentokráte patøí Terezce Krystynové, jež získala 
ocenìní za svou práci pøi rozvoji obèanské 
spoleènosti a z rukou pana primátora Radima 
Køupaly pøevzala Cenu 17. listopadu. Další 
gratulace patøí Vlastimilu Janoškovi, který 
obhájil prvenství z minulého roku na výstavì 
ovoce a dokazuje, že je velmi dobrý pìstitel 
ovoce. Podìkování a samozøejmì i gratulace 
patøí dalším umístìným a všem zúèastnìným 
druhého roèníku výstavy ovoce, která probíhala 
22. - 23. øíjna v kulturním zaøízení. Podìkování 
patøí také všem, jež se podíleli na poøádání akcí 
v závìru našeho sucholazeckého kulturního léta 
a akcí již tradièních, které poøádá Klub rodièù èi 
Sbor dobrovolných hasièù.  Pár slov nesmí 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

32.

Z èinnosti JSDH: 
V rámci prevence a výcviku se naše jednotka 
zúèastnila pravidelné zkoušky èerpadel, která 
se konala dne 22.10. již tradiènì v Raduni. Zde 
byla technikem ovìøena funkènost a tìsnost 
našich èerpadel. Strojníci naší jednotky se 
zúèastnili pravidelného školení. 
Dne 12.11. se na stanici HZS MSK Opava 
konala cyklická odborná pøíprava velitelù 
jednotek, kde nechybìl ani velitel jednotky 
JSDH Suché Lazce a jeho zástupci. Mezi tématy 
prezentovanými zástupci HZS byly napøíklad 
zmìny ve svolávání jednotky, centrální evidence 
jednotky, mimoøádné události a krizové øízení 
atd. V úterý 15.11. ve 21 h. byl jednotce 
vyhlášen poplach. Jednalo se o technickou 
pomoc - odstranìní spadlého stromu pøes 
komunikaci smìrem na Pustou Polom. Jednotka 
vyjela 8 min po vyhlášení poplachu.
Hasièi dìkují všem spoluobèanùm za pøízeò, 
pomoc i podporu a zastupitelstvu v Suchých 
Lazcích za skvìlou spolupráci a pomoc bìhem 
celého roku. Zároveò pøejí do všech domácností 
v obci krásné prožití svátkù vánoèních a do 
nového roku hodnì zdraví a rodinné pohody.

Pavla Benšová

dìní v naší obci a úèast 74 dìtí a jejich rodièù i 
prarodièù je dùkazem, že takových setkání není 
nikdy dost. A koneènì letošní rok ukonèí hasièi 
s Mikulášem. Svatá trojice je pozvána na sobotu 
10. prosince na Mysliveckou chatu a nejen dìti 
už se moc tìší! Pro dospìlé je na pøíští rok 
pøichystán již tradièní a v obci oblíbený 
Hasièský ples. Ten se uskuteèní opìt v sále 
Hostince U Baly, a to v sobotu 21.1.2017. 
Vstupenky je možné si zakoupit již od 19.12. 
2016 u paní Dany Žùrkové, Ke Strážnici 9.

Papírový model kaple Andìlù Strážných uvnitø. 

80
výroèí
postavení kaple

Suché  LazceSuché  Lazce
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chybìt ani o fungování obecního úøadu. Ta 
nejdùležitìjší informace se urèitì týká jižního 
obchvatu Komárova a nìkterých èlánkù 
v regionálním tisku, kde se ke stavbì obchvatu 
vyjadøovali ve smyslu, že jižní varianta je ta, 
která nakonec bude realizována. Vážení 
spoluobèané, bohužel vyjádøení nìkterých osob, 
která nabírají dojmu, že mají nìjaké právo 
rozhodovat o tom, která z variant nakonec bude 
zrealizována, ovlivnit nemùžeme a chápu, že 
tyto èlánky Vás velmi znepokojily, ale dokud 
jsem starostou Suchých Lazcù, tato varianta 
obchvatu Komárova nepøipadá v úvahu, 
a nedovolím tak citelný zásah do charakteru naší 
obce, který si nakreslili bez nás projektanti od 
stolu, kterým je úplnì jedno, že nám pøed našimi 
domy naprojektují betonové a asfaltové 
monstrum, jež by navždy zmìnilo krajinný ráz 
naší obce. V úterý 29. listopadu budeme poprvé 
jednat s vedením mìsta Opavy a o výsledcích 
Vás budeme informovat. Jednu informaci Vám 
dlužím ještì na vysvìtlenou z minulého vydání 
zpravodaje a to k problematice kanalizace v naší 
obci. Bohužel tato problematika se od 
posledního vydání zpravodaje absolutnì nikam 
neposunula a stále máme stejný stav, který 
nedovoluje legislativnì v naší obci zajistit 
zpracování splaškù nijak jinak, než vybu-
dováním ÈOV. V pøípadì, že dokážeme najít 
alternativu k ÈOV, budeme iniciovat dle slibu, 
který jsem Vám dal, na veøejné projednávání o 
tom, jaký zpùsob zpracování splaškù je pro nás 
obèany vhodnìjší, lepší a úspornìjší.  Dùležitou 
informací, s kterou se chci s Vámi podìlit, je ta, 
že naše obec Suché Lazce bude v pøíštím roce 
slavit významné výroèí od první písemné 
zmínky o Suchých Lazcích a to 640 let. Již teï 
pro Vás chystáme velmi dùstojné oslavy tohoto 
výroèí a celý rok 2017 se ponese v duchu tìchto 
oslav. Z akcí, které na Vás èekají ještì do konce 
roku 2016 a chtìl bych na nì upozornit, je naše 
mikulášská diskotéka, kterou poøádá Klub 

www.suchelazce.cz

rodièù ve spolupráci s obecním úøadem a celý 
výtìžek z akce bude vìnován naší mateøské 
škole. Akce se bude konat 10. prosince v sále 
Hostince U Baly a jestli v tuto dobu máte èas 
a chu� na diskotéku, jste srdeènì zváni. Další 
akcí bude vánoèní turnaj v ping pongu O pohár 
starosty, který probìhne 17. prosince. Po mnoha 
návrzích obèanù mìníme formu tohoto turnaje 
a bude vždy vánoèní.
Milé dámy, pánové, dìti, užijte si krásné, 
pohodové a veselé vánoèní svátky, vkroète do 
roku 2017 tou Vaší správnou nohou, která Vám 
pøinese zdraví, štìstí, lásku i úspìch. V pøípadì, 
že rok 2017 bude pro Vás nìèím výjimeèný, tak 
Vám pøeji, a� ta výjimeènost se skuteènì naplní!

S pøáním a pozdravem Petr Oriešèík.

2. 31.
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které se konalo v Hasièské škole v Jánských 
koupelích. Tato intenzivní výuka pøinesla 
vedoucím øadu nových poznatkù a pøispìla k 
výmìnì zkušenosti s vedoucími z ostatních 
sborù. Všichni zúèastnìní si právem odvezli 
osvìdèení získané složením ústní a praktické 
zkoušky a nároèného písemného testu.
Pøedposlední akcí letošního roku bylo již 
tradièní Kaprobraní. První listopadová sobota 
byla v naší obci ve znamení ryb. Objednané 
pìkné podzimní poèasí hasièùm krásnì vyšlo, 
tak se ve spolupráci s obecním úøadem 
uskuteènila super akce vìnovaná hlavnì dìtem. 
Ale nakonec si i dospìlí pøišli na své. Na sedmi 
stanovištích dìti plnily rùznorodé úkoly a 
odmìnou jim byl "sladký balíèek". Obèerstvení 
s nabídkou pøedevším pro zahøátí jistì potìšilo 
nejednoho dospìlého. Teplý svaøák a èaj èi grog 
byl samozøejmostí a s postupující hodinou také 
nezbytností. Øízkem z kapra smaženým na polní 
kuchyni pøímo na místì nepohrdnul snad žádný 
milovník toho pokrmu. A kdo si chtìl nechat 
dobrotu až k nedìlnímu obìdu, mohl si zakoupit 
øízek jako polotovar nebo si dokonce živého 
kapra vylovit z místní kašny. Toho využily 
pøedevším dìti, pro které je tento nevšední 
zážitek opravdu jedineèný. Také letošní 
Kaprobraní bylo další pøíležitostí, jak zpestøit 

Prázdniny utekly jako voda a hasièùm zaèala 
nová sezóna. Tedy ten správný èas všechno ještì 
více vypilovat, vyladit, sladit a pak jít do soutìží 
s novou nadìjí na výhru. Pro letošní podzim to 
byla pro dìti sice jen jedna soutìž, ale hodnì 
dùležitá. V sobotu 8. øíjna se naši mladí hasièi 
pøedvedli na okrskovém kole hry Plamen ve 
Slavkovì. I pøes opravdovou nepøízeò poèasí 
dìti nasbíraly cenné body do jarního kola, 
a to ve štafetì CTIF a v branném závodì. Tuto 
disciplínu si dìti vyzkoušely už v pátek v okolí 
hasièárny, kde pro nì byla pøipravena všechna 
stanovištì s otázkami a úkoly závodu požární 
všestrannosti. Teï už nezbývá než ladit fyzièku 
pøi trénincích v tìlocviènì a tìšit se na jaro.
Velkou radost nám udìlal Jiøí Lerche ml., který 
se letos jako jediný reprezentant Suchých Lazcù 
zúèastnil okresního kola dorostu v 
Dobroslavicích. Krásné podzimní poèasí 
v sobotu 22. øíjna jistì pøispìlo k perfektnímu 
výsledku Jirky v kategorii staršího dorostu. 
Obsadil støíbrnou pøíèku a my pevnì vìøíme, že 
takto krásnì zazáøí i v ostatních disciplínách na 
jaøe. Gratulujeme a držíme palce.
O sváteèním víkendu 28. - 29. øíjna se témìø 
všichni vedoucí mládeže zúèastnili pøeškolení, 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Sucholazecké kulturní léto skonèilo vino-
braním pøed více jak mìsícem a za chvíli 
tady máme konec roku 2016. Chtìl bych proto 
podìkovat všem, co se podíleli na všech 
obecních akcích a pomohli tak vytvoøit dobrou 
atmosféru pro všechny. A tìším se na další 
obecní akce v roce pøíštím.

Ve ètvrtek odpoledne 25.8. uspoøádal klub 
dùchodcù brigádu na sucholazeckém høbitovì. 
Hlavní náplní brigády bylo èištìní chodníkù.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : TJ 
Svìtlá Hora, který se hrál v sobotu 27.8. v 17:00 
hod., vyhrály Suché Lazce 4:0 (2:0). Góly dával 
17. M. Adamèík, 37. M. Havelka, 61. D. Kostka, 
89. A. Židek. V pátek 2.9. se na obecním høišti 
odehrál za znaèné podpory sucholazeckých 

Rekapitulace událostí v naší obci

místostarosta
Pavel Nelešovský
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fanouškù fotbalový zápas svobodní vs. ženatí. 
V posvíceneckém zápase, na který se tým 
svobodných dostavil autobusem, nakonec 
vyhráli ženatí nad svobodnými 2:1 (2:0). 
Sucholazecké posvícení 2016 se konalo 
od pátku 2.9. do nedìle 4.9. a poøádal ho již 
tradiènì obecní úøad Suché Lazce ve støedu 
obce. Letos stejnì jako vloni se posvícení 
zúèastnil rekordní poèet obèanù. Všichni obèané 
a obzvláštì pak dìti uvítali levné vstupné na 
atrakce a kolotoèe (z ušetøených penìz za 
ohòostroj, který letos nikomu nechybìl). Poèasí 
pøálo a bìhem celého víkendu bylo velmi teplo 
a sluneèno. Program zaèal tradièním utkáním 
svobodní vs. ženatí, kde se svobodní postarali 
o skvìlou zábavu, když dorazili na zápas 
autobusem. Pátek 2.9. zaznamenal vysokou 
návštìvnost a za hudby DJ Aleše se slavilo až do 
2. hodiny ranní. V sobotu následoval klasický 
pou�ový program, nechybìlo stylové vystoupení 
klubu dùchodcù a veèer po vzoru pøedešlého 
roku nechybìlo ani pøekvapení ve formì 
vystoupení známé skupiny "Boney M.". 
V nedìli se konalo kromì mše svaté také 
"Slavnostní požehnání a posvìcení nového 
schodištì a køíže"
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : FK 
Kylešovice, který se hrál v sobotu 3.9. v 16:30 
hod., vyhrály Suché Lazce 2:1 (0:1). Góly dával 
7. D. Pekárek, 50. O. Vlha, 54. R. Švec.
V nedìli 4.9. se v rámci posvícení konalo 

www.suchelazce.cz

3.30.

v sucholazecké kapli Andìlù Strážných po pùl 
jedenácté slavnostní požehnání a posvìcení 
nového schodištì a obnoveného køíže. 
Po posvìcení komárovským faráøem Ma³ekem 
následovala posvícenská mše svatá. Mši sloužili 
hradecký faráø P. Mgr. Marcin Kieras a Adam 
Krysztof Ma³ek. Odpoledne po 15. hodinì 
následovala odpolední bohoslužba požehnání 
v obecní kapli Andìlù Strážných.
Od pondìlí 5.9. zaèaly platit nové úøední 
hodiny obecního úøadu.
Pondìlí: 16:00 - 18:00 hod. Úterý: 15:00 - 
18:00 hod. Støeda: 15:00 - 18:00 hod. Ètvrtek: 
14:00 - 16:00 hod.
Dne 6.9. se konalo v kulturním domì 18. 
zasedání zastupitelstva. Projednávalo se mimo 
jiné: schválení dodavatele projektové 
dokumentace pro chodníky na Pøerovci, více 
v zápisech na webu 
http://www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-
zastupitelstva
Ve støedu 7.9. se konal po 18 hodin v Opavì 4. 
roèník bìžeckého závodu Opavská míle. Naši 
mìstskou èást reprezentovalo stylovì minimálnì 
9 závodníkù (Tomáš Ondra, Pavel Nelešovský, 
Barbora Kalusová, Radek Matrosz, Martin 
Mikšík, David Rataj, Hanka Musalek, Kateøina 
Vlhová, Šárka Snìhotová).
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce: FK 
Velké Hoštice, který se hrál v sobotu 10.9. 
v 16:00 hod., vyhrály Suché Lazce 3:2 (2:1). 
Góly dával 74. D. Kostka, 32. O. Vlha, 85. R. 
Švec - 44. M. Pluschke, 50. M. Èavera.
V sobotu 10.9. za krásného poèasí se konaly za 
úèasti minimálnì 22 bodovaných závodníkù 
první obecní sportovní hry. Dostavila se i øada 
fanouškù závodníkù. Mimo hlavní disciplíny 
sedmiboje byly k dispozici také hry jako 
petanque, chùdy, hod míèkem a podobnì. Každý 
návštìvník si mohl vyzkoušet disciplíny i mimo 
soutìž. Padaly také rekordy napø. v pití pùllitru 
piva: muži - pìt vteøin, ženy osm vteøin.

prosinec 2016

Fotografie ze sucholazeckého posvícení 2016

foto: D. Závìšický
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Papírny Žimrovice, který se hrál v nedìli 24.9. 
v 16:00 hod., remízovaly Suché Lazce 2:2 
(1:0). Góly dával 45. F. Balda , 65. R. Švec - 59. 
V. Škrobánek , 82. L. Škrobánek (p.)
V sobotu 24.9. poøádal obecní úøad mìstské 
èásti Suché Lazce ve støedu obce u kašny od 
15:00 hodin již 2. roèník Sucholazeckého 
Vinobraní. Na rozdíl od minulého roku pøišlo 
ménì návštìvníkù, ale co chybìlo na poètu, bylo 
vynahrazeno na zábavì. Druhý roèník konèil 
daleko po pùlnoci. Na výbìr bylo ze dvou 
vinaøství, rodinné vinaøství Kadubcovi z 
Horòácka a Vinaøství Kurial. Vinobraní 2016 
bylo bez degustaèních karet oproti minulému 
roèníku 2015 a vína si mohli návštìvníci 
nakoupit pøímo. Nechybìlo opékání selátka, 
grilovaných klobás a cigár, které letos pøipravil 
Zdenek Diehel s manželkou. Stánky s 
doplòkovým prodejem (pivo a nealko) i zábavný 
program pro dìti pøipravili hasièi Suchých 
Lazcù. Více na str. 28.
Ve dnech 30.9. - 2.10. uspoøádal Petr Teichmann 
nejen pro sucholazecké obèany podzimní zájezd 
na Orlí hnízdo. Výlet zaèal v pátek po 22. 
hodinì odjezdem na Orlí hnízdo v horské 
vesnici Obersalzberg na vrcholku místní hory 
Kehlstein v nadmoøské výšce 1834 m n. m. 
Po hodinové exkurzi v sobotu dopoledne 
následoval odjezd do malebného mìsteèka 
Hallstattu s 923 obyvateli nacházející se 
nedaleko solné komory v Rakousku. Zájezd dále 
pokraèoval do mìsta Borovany v Jižních 
Èechách, kde se výletníci ubytovali v hotelu Alf. 
V sobotu ráno pokraèoval zájezd do Jindøíchova 
Hradce, kde následovala prohlídka historického 
støedu mìsta vèetnì muzea a státního zámku 
a hradu. Poslední zastávkou byla návštìva 
Jihlavy a jihlavského podzemí. Poèasí vyšlo 
nádhernì a všech 50 úèastníkù zájezdù se skvìle 
bavilo. Na úspìchu zájezdu mìli znaèný podíl 
také øidièi P. Vanìk se synem Lukášem, 
a prùvodcem J. Jamnickým.

www.suchelazce.cz
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Ve ètvrtek 15.9. v 6:00 hodin zaèalo vypouštìní 
vodní nádrže Sedlinka. Na vypouštìní dohlížel 
Èeský rybáøský svaz MO Opava. Tímto dnem 
zaèal platit také zákaz rybolovu. LÈR zajistily 
sbìr škeblí øíèních. Dne 20.9. bylo zastaveno 
vypouštìní pøehrady a 27.9. následoval "výlov 
ryb", který nakonec skonèil velkou ostudou pro 
rybáøský svaz. Samotné èištìní vodní nádrže 
bude trvat minimálnì dva roky. Celý èlánek 
najdete na webu: 
http://www.suchelazce.cz/aktuality/zacalo-
vypousteni-prehrady-sedlinka-na-prerovci
Posádky zdravotnické záchranné služby 
absolvovaly v soboru 17. záøí odpoledne 
nároèný zásah. Po tøinácté hodinì pøevzali 
pracovníci operaèního støediska ZZS tísòové 
volání na lince 155. Nahlášena byla alergická 
reakce na pobodání hmyzem u pacienta v 
zalesnìném terénu lesa na Pøeroveci. Byl proto 
indikován vzlet vrtulníku LZS a výjezd 
pozemní posádky.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce: TJ 
Sokol Slavkov, který se hrál v nedìli 18.9. v 
16:00 hod., prohrály Suché Lazce 1:2 (0:0). 
Góly dával 47. T. Dietrich , 85. T. Dietrich - 75. 
F. Balda.
V úterý 20.9. probìhla kolaudace novì 
zrekonstruovaného propustku (mostu) na 
silnici III/4663 na Pøerovci v Suchých Lazcích. 
Rekonstrukce zaèala 15.4. a trvala do 20.9..
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce: 
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Úvodem mého sdìlení bych rád informoval, že 
v pondìlí 28.11. a ve ètvrtek 8.12. nebudu 
ordinovat, 28. listopadu však bude ve zdejší 
ambulanci pøítomna zdravotní sestra. 
V pøedstihu se již zmíním o vánoèním provozu, 
kdy je možno ordinaci navštívit v úterý 27.12. 
v dobì 7:00 - 10:00 a ve ètvrtek mezi 15. a 17. 
hodinou. Pøipomínám dále, že do konce 
prosince je stále vhodná doba k oèkování proti 
chøipce. Zdravotní pojiš�ovny hradí vakcínu 
lidem nad 65 let vìku a pacientùm s pokroèilou 
cukrovkou a s onemocnìním srdce, plic a cév, 
pøípadnì po odoperování sleziny. Tuto vakcínu 
ale volí i mladší lidé bez chronických nemocí, 
kteøí se chtìjí vyhnout pracovní neschopnosti 
spojené s chøipkou, což má v dnešní dobì 
i ekonomický dopad. Na druhou stranu na 
oèkování proti chøipce jim dnes vìtšinou 
pøispívají èi je zcela hradí zdravotní pojiš�ovny. 
Èasto se setkávám s tvrzením, že nìkdo 
z oèkování proti chøipce samotnou chøipkou 
onemocnìl, což je ale nemožné, protože se 

 
MUDr. Vít Kašpárek

nejedná o živou vakcínu. V takových pøípadech 
èlovìk onemocnìl spíše jiným typem infekce, 
která tìlo v nìkolika dnech po oèkování pøeci 
jen mohla o nìco snáze napadnout. Dále 
se dnes v praxi bìžnì používá, u dospìlých se to 
týká zejména osob starších 65 let, vakcína proti 
invazivním pneumokokovým infekcím, zejména 
zánìtùm plic. V této vìkové skupinì je 
pojiš�ovnou plnì hrazena jedna z vakcín - 
Pneumo 23, kterou je vhodné doplnit pøedcho-
zím podáním vakcíny Prevenar 13. Za ni si pak 
již klient pøiplácí, pokud se pro ni rozhodne. Má 
však zajištìnu lepší ochranu proti pneumoko-
kùm. A když už jsme u toho oèkování, pøimlou-
vám se za lepší prooèkovanost proti klíš�ové 
encefalitidì. K zahájení oèkování proti této 
zákeøné infekci je právì podzim a zima 
pøíhodným obdobím, abychom již na jaøe mìli 
úèinnou hladinu protilátek. Výskyt této nemoci 
opìt narùstá, za jednotlivé mìsíce tohoto roku 
více než za stejné období pøedchozích dvou let 
dohromady, první pøípady se letos díky poèasí 
objevily již v únoru. Jistì je dobré se bránit 
napadení klíštìtem i jinými prostøedky, v duchu 
textu skupiny Visací zámek "je to válka, zabít 
klíštì, je to válka, žádný pøíštì", ale vakcína je 
opravdu jistota. Škoda, že se zatím nedaøí 
vyvinout spolehlivou vakcínu proti borrelióze.

Ordinace praktického lékaøe S. Lazce

Chtìl bych touto cestou podìkovat všem 
obèanùm, kteøí pomáhají zachránit historický 
odkaz naší obce pro další generace. Pøitom 
k záchranì staèí málo. Pokud najdete nebo 
vlastníte historické fotografie pøípadnì 
dokumenty, které se nìjak týkají obce, staèí je 
zapùjèit k okopírování. Mnohdy se stane, že pro 
nìkoho bezvýznamné „papíry“ nebo fotografie 
skonèí v popelnici, pøitom mùžou obsahovat pro 
historika velmi cenné informace. Díky 
zodpovìdnému pøístupu obèanù se podaøilo 

zachránit nejeden historický poklad. Pøedevším 
bych chtìl podìkovat rodinì Plechové 
a Halškové, díky kterým se podaøilo zachovat 
odkaz Františka Halšky. Dále bych chtìl 
podìkovat paní Marceli Friedlové, která pro 
obec zachránila historický odkaz hasièù (1886)!  
Zajímají mì historické fotografie, pøípadnì 
dokumenty, které postupnì zpracovávám a 
jejich digitální verzi dávám na náš sucholazecký 
web www.suchelazce.cz. Dìkuji moc všem, 
kteøí již pøispìli do našeho obecního archivu.

redakce, David Závìšický

Historický odkaz Suchých Lazcù
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V sobotu 1.10. se konal v Hradci Nad Moravicí 
na kurtech u koupalištì turnaj v nohejbale "O 
pohár starosty Branky u Opavy". Sucholazecký 
tým s názvem "Lazio" reprezentovali ètyøi hráèi 
Patrik Komenda, Lukáš Dener st., Vít Halška, 
Martin Kostka. Turnaje se úèastnilo celkem 16 
družstev z okolních vesnic, ve dvou skupinách 
po osmi. Sucholazecký tým postoupil jako 
druhý ze skupiny s 11 body. Lazio mìl pìt 
výher, jednu remízu a jednu prohru. Ve 
ètvrtfinále sucholazeètí porazili tøetího z druhé 
skupiny 2:0 a v semifinále pak porazili soupeøe 
2:0. Ve finále nakonec Lazio prohrálo 0:2 
s poøadatelským týmem a celkovì tak skonèili 
druzí.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce: 
Zlatníky, který se hrál v nedìli 2.10. v 15:30 
hod., remízovaly Suché Lazce 1:1 (1:1). Góly 
dával 45. L. Haas (p.) - 38. V. Kožušník.
V øíjnu ve dnech 6. a 7.10. došlo ke zmìnì 
ordinaèních hodin MUDr. Reznerové.
Ve dnech 7.10. - 8.10. probìhly v naší obci 
(Okrsek: 5001) volby do zastupitelstev krajù. 
Z celkových zapsaných 855 volièù bylo vydáno 
316 obálek a volební úèast byla 36,96%. 
Celkem bylo 310 platných hlasù. Jednalo 
se o historicky nejnižší úèast na volbách za 
posledních 16 let. Pøehled všech voleb od roku 
2000 s detailním výpisem najdete zde: 
http://www.suchelazce.cz/clanky/volby-suche-
lazce
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce: 
Otice, který se hrál v nedìli 8.10. v 15:00 hod., 
vyhrály Suché Lazce 4:0 (4:0). Góly dával 14. 
R. Švec, 16. O. Vlha, 35. R. Švec, 44. R. Švec. 
Dne 10.10. jsme pro naší ZŠ a MŠ Suché Lazce 
zajistili 10 ks poèítaèù, (GNU/Linux) které naše 
mìstská èást dostala do dlouhodobé výpùjèky 
od Vysoké školy Baòské. Tyto poèítaèe budou 
sloužit pro naše dìti ze ZŠ. Za celkovou 
pøípravu a realizaci dìkujeme D. Seidlovi a D. 
Závìšickému. Doufáme, že dìti plnì využijí 

www.suchelazce.cz

potenciálu poèítaèù. (Multimediální poèítaèe 
používají svobodný os Ubuntu Studio, které 
umožòuje práci s grafikou, úpravu audio 
záznamu, støih videa, apod.. ) Mìstská èást také 
velmi dìkuje Vysoké škole Baòské za umožnìní 
výpùjèky poèítaèù.
Dne 11.10. se konalo v kulturním domì 19. 
zasedání zastupitelstva. Projednávalo se mimo 
jiné: nákup vybavení obecního høištì, obchvat 
Komárova, Èeská pošta PARTNER, oprava 
vjezdù v obci apod... V mistrovském zápase 
mužù Suché Lazce: Mìsto Albrechtice, který 
se hrál v sobotu 15.10. v 15:00 hod., prohrály 
Suché Lazce 3:4 (1:2). Góly dával 26. V. 
Charalambidis, 34. M. Sklenaøík, 76. M. Šupák, 
88. J. Bušos - 44. D. Kostka, 58. O. Vlha, 90. 
R. Švec.
Klub rodièù poøádal v nedìli 16.10. od 15:00 h 
na školním høišti "Drakiádu 2016". Pro dìti byl 
pøipraven èaj, sladká odmìna a pro rodièe punè. 
Více na str. 22.
V pátek 21.10. a ve dnech pondìlí 24.10. až 
støeda 26.10. byla ordinace praktického lékaøe 
v S. Lazcích z technických dùvodù uzavøena. 
Ve dnech 24. a 25. øíjna byl zajištìn zástup 
v ordinaci paní doktorky Palzerové v Hrabyni.
Dne 21.10. bylo zveøejnìno oficiální stanovisko 
obce: "Vedení obce, tak jako celé zastupitelstvo, 
deklaruje ABSOLUTNÍ respektování výsledkù 
referenda z roku 2012, kde vyslovilo 95% 
úèastníkù referenda NESOUHLAS s jížním 

28. 5.
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První obecní sportovní hry 2016

foto: D. Závìšický

Sucholazecké Vinobraní 2016
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došlo k úplnému uzavøení komunikace 
v Komárovì. Celý úsek bude uzavøený jeden 
mìsíc tedy do 4.12.. Obèané, kteøí pøijíždìjí do 
Opavy mohou využít objížïku pøes Raduò.
Letošní Taškaøice III se opravdu vydaøila. 
Taškaøice zaèala 4.11. pøed základní školu 
a pokraèovala smìrem ke Strážnici, kde byly 
pro dìti pøipraveny rùzné úkoly. Klub rodièù 
moc dìkuje všem, kteøí pøišli a také všem, kteøí 
pomohli se strašením. Letošní taškaøici 
provázelo chladnìjší poèasí, ale všichni se 
nakonec zahøáli punèem a hranolky v cílové 
stanici U Heja. Více na str. 22.
V sobotu dopoledne 5.11., poblahopøál starosta 
s organizátorem výstavy ovoce nejlepším 
vystavovatelùm ovoce "Výstavy zahrádkáøù 
2016". Prvních šest nejlepších vystavovatelù si 
odneslo hodnotné ceny. První místo obsadil p. 
Vlastimil Janošek (obhájce prvenství z prvního 
roèníku) 2. místo p. Zdenìk Diehel, 3. místo p. 
Ladislav Jelonek, 4. místo p. Jaromír Sedláèek, 
5. místo pí. Borùvková a poslední hodnocené 6. 
místo pí. Bellová. Odborná porota také udìlila 
speciální cenu za kreativitu a tu získala rodina 
Volných (Kateøina Silberová) za nádhernou dýni 
se znakem Suchých Lazcù. Dìkujeme všem, 
kteøí se na výstavì podíleli, zvláštì pak klubu 
dùchodcù za jejich obìtavou práci.
Místní knihovna Suché Lazce upozoròuje 
ètenáøe, že dle naøízení Knihovny P. Bezruèe 
v Opavì bude poboèka knihovny v Suchých 

6. 27.

obchvatem Komárova. Garantujeme, že tento 
nesouhlas budeme prosazovat na všech úrovních 
od Ministerstva dopravy pøes Øeditelství silnic 
a dálnic až po orgány kraje èi mìsta".
V sobotu 22.10. se uskuteènil v areálu støelnice 
na Strážnici "Místní pøebor ve støelbì 
z malorážky", který uspoøádal pro své èleny 
AVZO. Zvítìzil Bøetislav Janošek pøed Pavlem 
Nelešovským a Richardem Denerem. 
Vice na str. 10.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce: 
Karlovice, který se hrál v sobotu 22.10. v 14:00 
hod., vyhrály Suché Lazce 3:1 (2:0). Góly dával 
2. R. Švec, 29. V. Šlesinger, 87. M. Adamèík, 
65. P. Guòka. Na okresním kole dorostu, kde 
se náš jednotlivec Jirka Lerche ml. umístil na 
krásném 2. místì v kategorii starších 
dorostencù. Získal tak cenné body pro jarní 
kolo, kde mu budeme hodnì fandit. 
Více na str. 31.
27.10. bylo vypsáno výbìrové øízení na pozici 
admistrativní pracovník(ce) obecního úøadu. 
Zájemci o tuto pozici, mìli možnost poslat své 
životopisy spoleènì s motivaèním dopisem na 
obecní úøad do 11. listopadu. Nástup do 
zamìstnání (na dobu neurèitou) bude od 6. 
února 2017. Sešlo se celkem 8 žádostí, z toho 
byly komisí vybráni 4 uchazeèi do dalšího kola 
na ústní pohovor.
Ve dnech 28.10. - 29.10. se naši vedoucí SDH 
zúèastnili školení vedoucích v areálu Hasièské 
školy v Jánských Koupelích. Velmi nároèný 
program s výukou okruhù historie, techniky, 
zdravovìdy, psychologie, pedagogiky, pravidel 
a smìrnic hry Plamen byl završen písemným 
testem, praktickou a ústní zkouškou.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce: 
Chomýž, který se hrál v sobotu 29.10. v 14:00 
hod., prohrály Suché Lazce 0:1 (0:0). Góly 
dával 78. L. Juchelka.
Od 4.11. v úseku od železnièního pøejezdu 
(u Tevy) až po odboèku na jížní obchvat Opavy 
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v doprovodu prùvodce zamíøili. V podzemí, kde 
jsme sfárali v kleci tìžního stroje, jsme prošli 
chodbami dolu, kde si každý z nás mohl udìlat 
pøedstavu o dobývání uhlí v jeho prvopoèátcích 
ale i pozdìji, pomocí moderní techniky. I 
manželky našich dvou bývalých horníkù, které 
se exkurse úèastnily, si pøi seznámení se s práci 
v dole uvìdomily, že mzdy jejich manželù za 
práci pod zemí byly opravdu zasloužené. No 
a pøi výkladu o práci báòských záchranáøù na 
to mnozí z nás nemìli jak se øíká "žaludek" 
a mnozí radìji odešli do místní harendy na grog. 
Omlouvá je snad jen to, že ten den byl opravdu 
nezvykle venku i vnì dolu chladný a dojmù již 
byli plní z podzemí dolu.
Doposud podávám informaci jen o hlavní 
èinnosti klubu v jednotlivých mìsících. Považuji 
vedle toho za vhodné podat informaci o tom, že 
naši dùchodci, nìkolik zdatnìjších jedincù 

provádìlo i cykloturistiku pod patronací pana 
Loudy po okolních cyklostezkách, že manželé 
Kaštovští organizovali výšlapy do blízkého 
okolí, ve kterých chtìjí podnìtnì pro zájemce 
pokraèovat. Ani paní E. Pchálková nezùstala 
pozadu a pøipravila pøedání dožínkového vìnce 
starostovi obce, což byl akt doprovázený 
písnìmi a básnièkami z našeho kraje, našimi 
èlenkami Klubu.

Jako každoroènì máme v plánu pøi prosincovém 
setkání si pøi rozžatém vánoèním stromku 
zazpívat koledy, podìlit se vzájemnì malými 
dárky, nechat si požehnat do dalšího roku našim 
milým panem faráøem a zavzpomínat si na naše 
dìtství, na zvonící rolnièky, které zdobily 
zapøažené konì místních sedlákù do saní, 
o èemž si naši vnukové mohou jen nechat zdát.

Za KD napsal Lubomír Tichopád

Vážení spoluobèané, sucholazeètí myslivci Vás 
chtìjí informovat o své èinnosti.
Myslivci již tradiènì koncem léta pøipravovali 
zásoby krmiv a to jak jadrných, tak objemových, 
pro krmení zvìøe v zimním období, tedy na 
dobu strádání zvìøe. Rovnìž myslivci úzce 
spolupracovali se zemìdìlci pøi snižování škod, 
zpùsobených zvìøí na zemìdìlských plodinách, 
a to pøedevším ochranou kukuøice pøed èernou 
zvìøí. Pøedcházení škodám zvìøí je celý soubor 
opatøení, konaných jak ze strany zemìdìlcù, tak 
ze strany myslivcù. Pøi prevenci škod zvìøí je 
žádoucí dodržování zásad správné agronomické 
praxe, což je pøínosem pro obì strany, ale 
pøedevším pro zvìø i pøírodu. Následnì v období 

autor èlánku
Ing. Pavel Kašpárek

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

skliznì plodin provádìli naši èlenové plašení 
zvìøe pøedevším drobné a srnèí z exponovaných 
ploch, s cílem, aby docházelo k co nejmenším 
škodám na zvìøi. V závìru svého pøíspìvku Vás 
chci pozvat na tradièní myslivecký ples, který 
se bude konat v sobotu 21. ledna 2017 
v kulturním domì v Podvihovì. Vstupenky 
budou prodávat p. Radek Kubesa a Pavel 
Kašpárek již mezi vánoèními svátky.
S pøátelským pozdravem "Myslivosti zdar!"

Ing. Pavel Kašpárek
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Lazcích uzavøena od 19. prosince 2016 do 1. 
ledna 2017. Naposled bude knihovna otevøena 
12. prosince 2016 od 16:00 do 18:00 hodin. 
Pravidelnì pùjèovat se zaène v pondìlí 2. ledna 
2017 od 16:00 do 18:00 hodin.
V sobotu 5.11. po 15. hodinì poøádal obecní 
úøad ve spolupráci se Sborem Dobrovolných 
Hasièù Suché Lazce Sucholazecké kaprobraní 
2016. Akce se již tradiènì konala u obecní 
kašny. Pro dìti bylo pøipraveno nìkolik 
stanoviš� se soutìžními úkoly. Každé dítì 
dostalo hrací kartu a po splnìní úkolù balíèek 
s pamlsky. Více na str. 31.

Krystynová z naší obce získala od primátora 
Radima Køupaly studentskou cenu 17. 
listopadu. Obecní úøad tímto gratuluje Terezce 
k cenì, která se udìluje studentùm vyvíjející 
nezištné aktivity, které pomáhají v oblasti 
veøejného zájmu v Opavì a pøispívají k rozvoji 
obèanské spoleènosti.
Ve støedu 23.11. byly v naší obci pøistaveny 
kontejnery na zelený odpad. Došlo k chybì 
na stranì technických služeb a kontejnery byly 
pøistaveny o nìco pozdìji než obvykle. 
Technické služby a vedení obce se tímto 
obèanùm omlouvají.

26. 7.

prosinec 2016

Skupinky tøí králù navštíví v termínu 1. - 15. 
ledna 2017 domácnosti v naší obci. Koledníèci 
jsou vždy doprovázeni osobou starší 15 let s 
øádnì vyplnìnou prùkazkou a zapeèetìnou 
pokladnièkou.
Dne 10. listopadu klub dùchodcù uskuteènil 
výlet do hornického muzea Landek v Petøko-
vicích. Úèastníci na vlastní oèi vidìli, jak tìžká 
práce to byla v dolech, které v Ostravì již 
zanikly. Po prohlídce bylo obèerstvení v místní 
Harendì, pak se pøesunuli do vinárny U Baly 
a pokraèovali v programu. Klub dùchodcù 
dìkuje zastupitelùm obce za zajištìní autobusu. 
Více na str. 26.
Jak již se zmínil v èlánku starosta, 23.11. Tereza 

V nedìli 27.11. od 17:00 hod spolupoøádal 
obecní úøad adventní koncert k výroèí 80 let 
kaple Andìlù Strážných. Po 18. hodinì 
následovalo tradièní rozsvícení vánoèního 
stromeèku pøed obecním úøadem.
Od pondìlí 19.12. bude Èeská pošta mìnit èásti 
hodiny pro veøejnost. Úterky budou "krátké", 
støedy "dlouhé". Nové hodiny pro veøejnost: 
Pondìlí 8:00 - 9:00 13:15 - 15:15; Úterý 8:00 - 
11:00; Støeda 14:00 - 17:00; Ètvrtek 8:00 - 9:00 
15:00 - 17:00; Pátek 8:00 - 9:00 13:15 - 15:15.
Závìrem bych popøál všem spoluobèanùm do 
Nového roku 2017 vše nejlepší, a abychom se 
vzájemnì tolerovali, a aby se nám v obci dobøe 
dýchalo i žilo.

uskuteènit na terase restaurace HEJA, kde jsme 
si dle libosti pøi hudbì našich oblíbených 
muzikantù mohli vzájemnì poklevetit a také se 
obèerstvit výbornì pøipravenou stravou vedoucí 
restaurace, paní Ivou. Dá se øíci, že i zastávka 
mìstské autobusové dopravy, tolik let 
oèekávaná, plní nyní koneènì své poslání 
a umožòuje mnohým z nás snadnìjší dostupnost 
restaurace.
Øíjnové setkání èlenù Klubu jsme uskuteènili 
v prostoru vinárny Hostince U Baly, kde díky 
ochotì pana Závìšického, odborníka na 
audiovizuální techniku, jsme si na jím 
promítnutých fotografiích osvìžili pamì� 
o tom, jak probíhaly mnohé naše akce minulého 
období. Toto promítáni bylo zajímavé zejména 
pro ty naše èleny, kteøí se ne vždy mohli akcí 
úèastnit. Panu Závìšickému jsme za jeho 
promítáni jen podìkovali, což snad nebude mít 
nepøíznivý vliv na jeho další spolupráci s námi 
v Klubu.
Naše listopadové setkání jsme obohatili 
návštìvou hornického muzea v Petøkovicích, 
známého pod názvem LANDEK PARK, 
v souèasné dobì jako souèást oblasti Dolní 
Vítkovice. Již na nádvoøí jsme mohli obdivovat 
veliké dobývací stroje na èerné uhlí a byli jsme 
zvìdaví, co uvidíme v podzemí, kam jsme 

O tom, co se dìlo v Klubu dùchodcù

klubu dùchodcù
Lubomír Tichopád

I když náš Klub se nemùže rovnat svými 
aktivitami ani úspìchy své èinnosti na 
veøejnosti, s našimi místními fotbalisty, støelci 
z kuše nebo hasièi, považujeme za vhodné se 
zmínit i o nás samých, jak spoleènì prožíváme 
vyhrazené chvíle v jednotlivých mìsících pro 
naši èinnost.
Srpnové teplé odpoledne nám umožnilo, 
abychom si spoleènì posedìli na terase 
restaurace na høišti ve Štítinì a tam se potìšili 
srážením kuželek na tamìjším boulingu. Mnozí 
z nás, dùchodcù, tento sport provozovali poprvé 
ve svém životì, o to vìtší radost mìli, když 
se jim zadaøilo. Byla to pøíjemná zmìna oproti 
našemu sportování na našem høišti, z níž mìli 
všichni úèastníci velikou zábavu a radost. Když 
k tomuto programu pøipoèteme konzumaci 
výborného guláše a dobøe vychlazeného piva 
tamní restaurace, mìli jsme z tohoto setkání 
všichni pøíjemné pocity. 
Ani mìsíc záøí nás s poèasím nezklamal a tak 
jsme mohli setkání v Klubu v tomto mìsíci 
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toho vypadaly výsledky. Družstvo dorostu má 
pøed sebou dobrou budoucnost a doufejme, že 
pro jarní èást seženeme brankáøe, který nám 
hodnì chybí.
Zimní pøípravu budou dorostenci absolvovat 
ve sportovní hale Komárova a na umìlé trávì.
Soutìž dorostu podzimní
Rk.Družstvo Záp. + 0 - Skóre Bod
1 Darkovice 9 8 0 1 59:5 24
2 Píš� 9 7 0 2 34:17 21
3 Kylešovice 9 7 0 2 30:17 21
4 Velké Hoštice 9 6 0 3 26:15 18
5 Kozmice 9 5 0 4 22:15 15
6 Hnìvošice 9 5 0 4 32:29 15
7 Suché Lazce 9 2 2 5 18:41 8
8 Raduò 9 2 1 6 19:30 7
9 Šilheøovice 9 1 1 7 14:36 4
10 Chuchelná 9 0 0 9 5:54 0
Výsledky odehraných zápasù:
Datum a èas Domácí Hosté Výsledek
28.8. 13:00 Kozmice S. Lazce 2 :1
03.9. 13:00 S. Lazce Píš� 4 : 3
11.9. 14:00 Kylešovice S. Lazce 3 : 0
17.9. 12:30 S. Lazce Chuchelná 3 : 1
24.9. 12:30 S. Lazce Šilheøovice 4 : 4
02.10. 13:15 Darkovice S. Lazce 13 : 0
08.10. 12:30 V. Hoštice S. Lazce 6 : 2
22.10. 10:30 S. Lazce Hnìvošice 3 : 8
05.11. 14:00 S. Lazce Raduò 1 : 1
Statistika hráèù:
Jméno Pøíjmení Záp. Góly ŽK ÈK Min.
Lukáš Dener 8 4 0 0 727
Daniel Dubovický 4 1 0 0 340
Michal Friedel 4 0 0 0 363
Kryštof Grygar 7 0 0 0 547
Matthew Humlíèek 8 0 0 0 634
Patrik Knopp 3 3 1 0 273
Petr Kohan 0 0 0 0 0
Tomáš Kurka 5 0 0 0 454
Jan Lerche 3 1 0 0 250
Jiøí Lerche 8 0 0 0 727
Martin Onderka 5 1 0 0 454

Dominik Rygel 9 4 1 0 817
Jiøí Skupina 3 0 0 0 273
David Trebichalský 8 2 0 0 727
Tomáš Vašek 6 0 0 0 546
Marek Vilè 4 0 0 0 364
Ondøej Židek 8 1 0 0 727
Aleš Židek 7 0 1 0 634

Mini pøípravka
V záøí MINI fotbalisté absolvovali každé úterý 
trénink na místním høišti, kde probíhala hlavnì 
pøíprava na koordinaci pohybu a držení tìla. 
Od øíjna do konce listopadu byly tréninky vždy 
v úterý od 16 hod v místní tìlocviènì ZŠ. 
Pravidelnì dochází 10-15 dìtí z celkovì 
pøihlášených 24 fotbalistù a fotbalistek. 
Zakonèení sezóny spolu s rodièi probìhlo 25.11. 
v kulturním domì, kde pro dìti byl pøipravený 
dort, odmìny a rùzné dovednostní soutìže.
TJ Suché Lazce zve všechny obèany a fanoušky 
na již 3. RETRO DISCO PLES, který se 
uskuteèní tradiènì v sále hostinci U Baly 
13.1.2017. Výkonný výbor TJ Suché Lazce zve 
všechny èleny, rodièe hráèù a své pøíznivce na 
valnou hromadu, která se uskuteèní v sobotu 
28. ledna 2017 od 18:00 hodin v sále hostince 
U Baly. Všechny srdeènì zve výkonný výbor TJ 
Suché Lazce. pøedseda TJ, Lukáš Lenc

prosinec 2016

Aktuální kalendáø akcí doplnìný o události na 
celý rok najdete vždy na webové adrese: 
www.suchelazce.cz/kalendar-akci/
- V sobotu 3.12. po 18. hodinì se bude konat 
"Slavnostní odhalení sucholazeckého 
Betléma". Poøádá starosta obce a dobrovolníci.
- 5.12. od 9:00 hodin bude v budovì ZŠ a MŠ 
Suché Lazce "Mikulášská nadílka školka". 
Dopoledne navštíví dìti ve škole a školce 
Mikuláš, èert a andìl. Za básnièky èi písnièky 
dostanou dárky z Klubu rodièù (poøádá Klub 
rodièù, ZŠ a MŠ Suché Lazce)
- 8.12. po 16. hodinì bude v kapli Andìlù 
strážných "zpívání dìtí ZŠ a MŠ v kapli" 
neboli "Vánoce na dìdinì", poøádá (Klub rodièù 
a ZŠ za podpory faráøe).

- 10.12. od 20:00h v sále hostince U Baly 
probìhne "Mikulášská zábava pro dospìlé" 
v kostýmech èertù a andìlù. Veškerý výtìžek 
z akce jde na konto Klubu rodièù (poøádá Klub 
rodièù a pøátelé). Na konci bude vyhlášení 
nejlepšího Andìla a Èerta. Pøedprodej lístkù je 
ve školce a škole nebo u paní V. Lencové.
- 17.12. od 9:00 hodin probìhne v tìlocviènì ZŠ 
Suché Lazce "Vánoèní ping pongový turnaj 
o pohár starosty", poøádá starosta S. Lazce.
- 17.12. od 19:00 hodin poøádá starosta v 
kulturním zaøízení akci "Setkání složek" -
probìhne plánovaní kalendáøe akcí na další rok 
2017 (starosta, zastupitelé a složky Suché 
Lazce).
- 20.12. od 18:15 hodin probìhne v kulturním 
domì, "21. zasedání MÈ Opava - Suché Lazce" 
(zastupitelstvo S.L.).

Kalendáø akcí na nejbližší období

Pøíležitost ke svátosti smíøení: 
Od 14.12. do 16.12. - 30 minut pøed každou 
bohoslužbou a pak:
Sobota 17.12.2016 - S. Lazce 17:30 - 18:00 
Nedìle 18.12.2016 - N. Sedlice - 11:00, Raduò 
7:00-7:30 (14:00-17:00 Zpovìdní den v opavské 
konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie)
Pondìlí 19.12.2016 - Komárov 17:00 - 18:00*, 
Raduò 15:30 - 16:30* 
(* zpovídá cizí zpovìdník)
Poøad sváteèních bohoslužeb: 
Sobota 17.12.2016 - S. Lazce 18:00 (1)
Nedìle 18.12.2016 - Komárov 8:45 (1), 
N. Sedlice 10:15 (1), Raduò 7:30 (1)
Pondìlí 19.12.2016 - Komárov 18:00 (2)
Úterý 20.12.2016 - Komárov 18:00 (2)
Ètvrtek 22.12.2016 - Komárov 18:00
Sobota 24.12.2016 - Komárov 22:00 (4), 
S. Lazce 15:00 (3), Raduò 20:30 (4)
Nedìle 25.12.2016 - Komárov 8:45 (5), 

N. Sedlice 10:30 (5), Raduò 7:30 (5)
Pondìlí 26.12.2016 - Komárov 8:45 (6), 
S. Lazce 10:30 (6), Raduò 7:30 (6)
Pátek 30.12.2016 - Komárov 18:00 (7)
Sobota 31.12.2016 - Komárov 15:30 (8), 
Raduò 14:00 (8)
Nedìle 01.01.2017 - Komárov 8:45 (9), 
N. Sedlice 10:30 (9), S. Lazce 15:00 (9), 
Raduò 07:30 (9)
Vysvìtlivky: (1) mše sv. z formuláøe 4. nedìle 
Adventní, koná se obnova manželských slibù! (2) 
mše sv. „Rorátní“, (3) mše sv. Vigilie narození 
Pánì, (4) mše sv. „Pùlnoèní“, (5) slavnost 
narození Pánì - zasvìcený svátek! (6) svátek sv. 
Štìpána, prvomuèedníka (7) svátek Svaté rodiny 
(8) mše sv. na podìkování s prosbou o boží 
pomoc do nového roku, bìhem které bude 
statistika a finanèní vyúètování za uplynulý rok. 
(9) Nový rok, slavnost matky boží, panny Marie 
- zasvìcený svátek! Koná se žehnání tøíkrálovým 
koledníkùm!

Vánoèní bohoslužby 2016
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TJ Suché Lazce - Lazio

Muži
Jako nováèek krajské soutìže 1. B tøídy sk. A, 
podzimní sezónu hodnotíme jako vydaøenou. Po 
výborném vstupu do soutìže, kdy se nám daøilo 
jak støelecky, tak hernì, pøišla na konci soutìže 
slabší chvilka, ale i tak TJ Suché Lazce skonèilo 
na vydaøeném 4. místì se ziskem 21 bodù 
a aktivním skóre 30:21. V porovnání 
s loòským rokem jsme již nevítìzili tak 
jednoduše a poci�ovali jsme i jak chutná ztráta 
bodu na høištích soupeøe a jak dùležité je být 
trpìliví do poslední minuty utkání. Mohli jsme 
mít urèitì o pìt bodù více, ale z vlastních chyb 
a špatného pøístupu nìkterých hráèù k utkání, 
se musíme pouèit a na jaøe toho zužitkovat. Do 
zimní pøípravy nastoupí náš celek bez velkých 
zmìn s maximálním doplnìním o dva, tøi hráèe. 
Tréninkové jednotky budou probíhat na umìlce 
ve Vøesinì, Chlebièovì, na domácím høišti a 
hale v Porubì. Zimní pøíprava zaèíná 3.2.2017.
I. B tøída mužù sk. A podzim
Rk.Družstvo Záp. + 0 - Skóre Bod
1 Slavkov 13 12 1 0 43:9 37
2 Velké Heraltice13 7 4 2 35:21 25
3 Karlovice 13 7 1 5 40:28 22
4 Suché Lazce 13 6 3 4 30:21 21
5 SO Bruntál B 13 6 3 4 27:22 21
6 Chomýž 13 6 1 6 29:25 19
7 M. Albrechtice 13 5 4 4 29:27 19
8 Žimrovice 13 5 4 4 27:34 19
9 Zlatníky 13 4 4 5 27:25 16
10 Kylešovice 13 5 1 7 21:24 16
11 Velké Hoštice 13 4 2 7 22:38 14
12 Svìtlá Hora 13 4 0 9 21:39 12
13 Otice 13 2 5 6 20:28 11
14 Úvalno 13 1 1 11 19:49 4
Výsledky odehraných zápasù:
Datum a èasDomácí Hosté Výsledek
13.08. 17:00 S. Lazce V. Heraltice 3 : 3
20.08. 17:00 SO Bruntál B S. Lazce 0 : 2

27.08. 17:00 S. Lazce Svìtlá Hora 4 : 0
03.09. 16:30 Kylešovice S. Lazce 1 : 2
10.09. 16:00 S. Lazce Velké Hoštice 3 : 2
18.09. 16:00 Slavkov S. Lazce 2 : 1
24.09. 16:00 S. Lazce Žimrovice 2 : 2
01.10. 15:30 Zlatníky S. Lazce 1 : 1
08.10. 15:00 S. Lazce Otice 4 : 0
15.10. 15:00 M. AlbrechticeS. Lazce 4 : 3
22.10. 14:00 S. Lazce Karlovice 3 : 1
29.10. 14:00 Chomýž S. Lazce 1 : 0
05.11. 14:00 Úvalno S. Lazce 4 : 2
Statistika hráèù:
Jméno Pøíjmení Záp. Góly ŽK ÈK Min.
Michal Adamèík 11 2 0 0 629
Filip Balda 10 5 0 0 861
Michal Havelka 10 2 0 0 862
Tomáš Herudek 12 0 1 1 1040
Zdenìk Koky 3 0 0 0 8
David Kostka 12 3 5 0 769
Vladimír Kožušník 12 1 0 0 633
Robert Kulaga 3 0 0 0 41
Jaroslav Laub 1 0 0 0 12
David Laub 13 0 1 0 1042
Lukáš Lenc 8 0 1 0 496
Lubomír Pasteròák 6 0 0 0 541
Jiøí Pražák 7 0 0 0 591
Miroslav Stárek 10 0 1 0 477
Vojtìch Šlesinger 13 1 8 0 952
Rostislav Švec 11 10 2 0 739
Ondøej Vlha 12 5 0 0 994
Aleš Židek 2 1 0 0 13
Tomáš Žùrek 9 0 0 0 147

Dorost
Naši dorostenci se umístili na 7. místì s pasiv-
ním skóre 18:41. V jejich soutìžní skupinì se 
ukázalo, jaký je mnohdy vìkový a fyzicky fond 
soupeøe velký oproti našemu mladému týmu, 
doplnìný o starší žáky z minulého roèníku. 
Další nepøíjemnost pro toto družstvo byla 
absence na postu brankáøe, kde mnohdy 
nastupovali samotní hráèi z pole a taky podle 
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Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše se v rámci letošních 
oslav 10 let od vzniku klubu ujal poøádání 
republikového soustøedìní mládeže a dospìlých 
ve støelbì z polní kuše. Soustøedìní se 
uskuteènilo 18.-21. srpna v areálu místní 
Støelnice. Veškerý trénink probíhal na 
vzdálenost 18 m, která se støílí v hale, pod 
dohledem akreditovaných a zkušených trenérù 
(Sabiny Kubesové, Josefa Nedìlníka 
a Svatoslava Kuby). Bìhem soustøedìní si 
støelci také vyzkoušeli støelbu z malorážky 
a z malorážní pistole. Souèástí soustøedìní byla 
také fyzická pøíprava, která spoèívala pøedevším 
ve výšlapu k „Dubu“ a pìším výletu do Kravaø 
na Odpust. Na závìr soustøedìní byl pro støelce 
pøipraven mini závod napøíè kategoriemi. 
Z domácího oddílu se soustøedìní zúèastnila 
Natálie Mìchová. Sabina Kubesová zde 
pùsobila na pozici trenéra a Oldøich Kubesa mìl 
na starosti technické zázemí.
Po soustøedìní se museli všichni støelci zaèít 
soustøedit na závìr venkovní sezóny, která ještì 

neskonèila. Pøedposlední závod hostil oddíl TJ 
Jiskra Otrokovice 10. záøí v areálu Sparta 
v Otrokovicích. Tento závod se zapoèítával 
do Èeského poháru a Èeské ligy. Bìhem tohoto 
závodu panovaly nároèné podmínky. Oldøich 
Kubesa se se skrytou závadou na zbrani umístil 
o pouhých 9 bodù na 4. místì. Sabina Kubesová, 
i když opìt pokoøila hranici 800 bodù, se musela 
spokojit s 2. místem. Dan Kašpárek podal 
v tìchto podmínkách slušný výkon, se kterým 
se prostøílel na 6. místo. Sabina Kubesová se 17. 
- 18. záøí zúèastnila Evropského poháru v hale 
ve Slavonském Brodì v Chorvatsku. Za svùj 
výsledek se v mezinárodní konkurenci nemusela 
vùbec stydìt. Mezi ženami obsadila 6. místo.
Závìr venkovní sezóny probìhl 1. øíjna na 
obecním høišti v Suchých Lazcích. Oldøich 
Kubesa tìsnì pøed závodem objevil skrytou 
závodu na kuši, která ho v pøedchozím závodì 
pøipravila o „bednu“. Tou závadou byl 
rozlepený luk. I když vìdìl, že luk nemusí 
vydržet celý závod, že mùže prasknout úplnì 
a tím pádem by pro nìj závod mohl kdykoliv 
skonèit, do závodu nastoupil. Naštìstí luk tento 
závod ještì vydržel a Oldøich Kubesa se mohl 
radovat alespoò z 3. místa. Sabina Kubesová 
opìt na domácí pùdì nezklamala a svým 
výkonem se prostøílela na 1. místo. Natálie 
Mìchová na posledním závodì vystrèila rùžky 
a vystøílela si krásné 2. místo.
Halovou sezónu jsme zahájili 19. listopadu 
v Kostelci na Hané. Oldøich Kubesa celý závod 
dýchal na záda svým dvìma nejvìtším 
soupeøùm, ale nakonec se musel pøed jejich 
výkony sklonit a spokojit se „pouze“ se 3. 
místem. Sabina Kubesová díky absenci svých 
dvou nejvìtších soupeøek mìla ulehèenou práci 
a roli favoritky potvrdila. Jak už se stalo tradicí, 
posledním závodem roku 2016 bude Mikulášská 
nadílka, která probìhne 10.12.2016 v tìlocviènì 
Støední školy technické Opava.

Ing. Sabina Kubesová
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Z èínnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

V souèasné dobì mùžeme hodnotit bohatou 
èinnost letošního roku. Jak jsme již informovali, 
zorganizovali  jsme celou øadu akcí a to jak pro 
veøejnost, tak i akcí souvisejících se zájmovým 
zamìøením našeho spolku. Za pøipomenutí stojí 
soutìž ve støelbì z malorážky  "O pohár 
osvobození Suchých Lazcù", støelecké soutìže 
pro tøíèlenná družstva a pro dìti, nohejbalový 
turnaj. Poslední sportovní  akcí byl místní 
pøebor ve støelbì z malorážky. Pøebor se 
uskuteènil 22.10. Vítìzem a tím místním 
pøeborníkem se stal Bøetislav Janošek pøed 
Pavlem Nelešovským a  Richardem Denerem.
Mimo sportovních záležitostí se èlenové našeho 
spolku zabývali údržbou objektù areálu 
støelnice. V podzimních mìsících se provedly 
opravy omítek, nátìry fasády a stìn støelištì, 
oprava místa pro umístìní terèù. Na poslední 
brigádì byl proveden úklid areálu, uložení lávek 
a zazimování. Celkem bylo v letošním roce 
odpracováno na brigádách 479 hodin.
V plánu máme poslední letošní akci a tou bude 
tradièní "Poslední výstøel", což je soutìž 
ve støelbì z rùzných zbraní.
Tím ukonèíme letošní sezonu a zahájíme 
pøípravu na pøíští rok, kdy oslavíme 50. výroèí 
založení našeho spolku. V listopadu roku 1967 
byla založena místní organizace Svazarmu, jejíž 
nástupnickou organizací se stala souèasná 

prosinec 2016

Asociace víceúèelových základních organizací 
technických sportù a èinností ÈR. Pøedbìžné 
termíny hlavních akcí na rok 2017 jsou 
následující: 23.4. "Pohár osvobození S. Lazcù", 
28.5. Soutìž tøíèlenných družstev ve støelbì z 
malorážky, 24.6. tøetí roèník turnaje v nohejbale, 
5.7. táborový oheò k 50. výroèí našeho spolku, 
8.10. místní pøebor ve støelbì z malorážky, 
25.11. slavnostní schùze k uvedenému výroèí.
Výbor AVZO TSÈ ÈR - poboèného spolu Skála 
v Suchých Lazcích dìkuje všem svým èlenùm 
za práci, kterou v letošním roce vykonali, 
rovnìž dìkuje všem zastupitelùm v èele se 
starostou panem Petrem Oriešèikem za pøízeò 
a podporu naší èinnosti. Do pøíštího roku 
pøejeme všem hodnì zdraví, štìstí a pohody.

Ing. Bøetislav Janošek

Pøátelé! Po roce k nám opìt pøicházejí Vánoce! 
A není to jen parafráze všeobecnì známé 
vánoèní písnièky, ale je to fakt! Pro dìti je to èas 
krásné idyly. Ony nìkdy vùbec nevnímají, že se 
narodil nìjaký Ježíš, nìjaký Mesiáš, ale spíše, že 
pøichází Ježíšek, který nadìluje pod stromeèek. 
Ti starší, puber�áci, nìkdy pøemýšlí takto: No, 
hlavnì aby se rodièe vytáhli, a� se mám èím 
pochlubit ve škole a mùžu trumfnout spolužáky! 
Pøicházejí k nám Vánoce! Pro dospìlé to 
znamená zdlouhavé, únavné a bláznivé bìhání 
po obchodech. Shánìní dárkù, pak gruntování 
doma, vaøení, peèení, až koneènì nastane ten 
Štìdrý veèer a spolu s ním hodování, sledování 
televize a blažený pocit nicnedìlání! Pøicházejí 
k nám Vánoce! Pro vìøící jsou to svátky 
narození Ježíše Krista, Vykupitele. Narodil 
se jako bezbranné dítì a volá všechny lidi dobré 
vùle do své betlémské chudoby. Øíká: Pojïte 
ke mnì, vy všichni chudí, pronásledovaní, 
nezamìstnaní, nevzdìlaní. Pojïte i vy bohatí, 
vzdìlaní, dobøí i høíšní. Pro vás všechny jsem 
se narodil, abych vás spasil!
Ano, Pán Ježíš se narodil v chudobì, aby 
vlastním pøíkladem ukázal svìtu, že radost a 
spokojenost nenajdeme v bohatství, v honbì za 
penìzi, v užívání, ve shromažïování majetku, 
vlastnìní domù, aut, v zážitcích, v cestování, ale 

Vánoce pøicházejí v ovládání svých tužeb a ve spokojenosti z toho, 
co máme! Sotva se Ježíš narodil, už ho chce 
Herodes zabít. Sotva pak zaène uèit, už se 
spiknou proti nìmu veleknìží a farizeové.
 A Kristus na to všechno trpìlivì a milosrdnì 
odpovídá: 
"Milujte i nepøátele. Otèe, odpus� jim". A my, 
pøátelé, tak èasto èteme v novinách, na 
internetu, slyšíme ve zprávách èernou kroniku: 
ten zabil manželku, nepohodli se, ten spáchal 
sebevraždu, tak øešil rodinné rozpory, ten 
zavraždil vlastní dítì a skoèil pod vlak, jiný 
obral staøenku o veškeré úspory, další jel moc 
rychle a pod vlivem alkoholu a zabil nevinné 
lidi. A jak to vypadá u nás doma, v rodinì, mezi 
sourozenci, sousedy, v práci? Kolik je tam 
sporù, udávání, anonymù, výhrùžek, nadávek, 
nactiutrhání? Nìkdy mám takový pocit, že mezi 
lidmi je víc nenávisti než dobré vùle! Pøátelé, 
pøicházejí k nám Vánoce! Celý svìt se v tìchto 
sváteèních dnech zastaví u Betléma. Pamatujme, 
že Betlém znamená narození lásky! A kdo to 
nepochopil, ten nepochopil z pøíchodu Pána 
Ježíše na svìt vùbec nic! Vánoce, které slavíme, 
znamenají tedy pro každého z nás nový život, 
nové štìstí, novou pøíležitost, nový smysl života 
a nìkdy také možnost nového zaèátku. Takové 
chápání blížících se sváteèních dnù a jejich 
prožívání Vám a všem Vašim blízkým pøeje

komárovský faráø, P. Adam Ma³ek.
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Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

Klub rodièù, Podzimní taškaøice III.Klub rodièù, Drakiáda.

prosinec 2016

Podzimní Taškaøice III - zaèala 4.11. v pátek 
v 18 h. u ZŠ. Dìti postupnì pøicházely ve 
strašidelných maskách a potìšili nás i rodièe 
v kostýmech. První úkol byl nakreslit pøed školu 
na cestu køídou strašidlo. Za odmìnu dostaly 
bonbón a døevìného ježeèka, aby se na stezce 
odvahy nebály. Následovala trasa plná úkolù 
kolem høbitova, smìr Strážnice, pøes èerný les 
a vìtrnou louku až k restauraci Heja. Na této 
cestì dìti potkaly èarodìjnice, duchy, èerty, 
hejkala, ohnici a jiná lesní strašidla. V cílové 
stanici dostaly všechny odvážné dìti teplý èaj, 
hranolky a medaili za odvahu. Tímto dìkujeme 
restauraci Heja. Klub rodièù dále dìkuje všem 
rodièùm a dìtem, kteøí se akce zúèastnili. Velký 
dík patøí i rodièùm a dobrovolníkùm, kteøí 
pøipravili pro dìti i rodièe nezapomenutelné 
okamžiky. Bez Vás by to nešlo, díky!

Drakiáda - V nedìli 16.10. nám poprvé nepøálo 
poèasí. Zataženo a obèasné mrholení nás na 
první akci v novém školním roce moc 
nepotìšilo. I pøes to pøišlo dost dìtí se svými 
rodièi a na poli za školu si užili pouštìní drakù. 
Vítr nás naštìstí nezklamal. Na školním høišti si 
už tradiènì všichni udìlali nad ohnìm špekáèek. 
Dìti dostaly teplý èaj, nìco dobrého na zub a na 
památku podzimní zápich listu nebo dýnì. 
Rodièe jsme potìšili pøipraveným punèem a 
pøíjemnì zakonèili drakiádu. Moc dìkujeme 
všem, kdo se naší akce zúèastnili.

Zprávièky ze sucholazecké školièky školní rok budou dozvídat nové a zajímavé 
informace o rostlinách a živoèiších po celém 
svìtì, plnit rùzné úkoly a zpracovávat zadané 
úlohy doma s pomocí poèítaèe èi encyklopedie. 
Hodnì chodíme do pøírody, plánujeme navštívit  
ZOO i Arboretum Nový Dvùr.
V øíjnu probìhla na celé škole hloubková 
kontrola Èeské školní inspekce, která 
zkontrolovala a provìøila práci všech uèitelù, 
øeditelky, školní vzdìlávací program, 
bezpeènostní i ostatní pøedpisy, dokumentaci 
školy, navštívili i vyuèovací hodiny jednotlivých 
uèitelek, školní družinu i kroužky. Výsledná 
Závìreèná inspekèní zpráva neshledala žádné 
nedostatky ani nesoulad se zákony.
Protože se blíží prosinec a s ním naše tradièní 
Vánoce na dìdinì, rádi bychom Vás co 
nejsrdeènìji pozvali na vánoèní koncert 
Zpívání v Kapli, který se uskuteèní ve ètvrtek  
8. prosince 2016 od 16:00 v kapli. Po skonèení 
si mùžete zakoupit drobné dekorace a obèerstvit 
se domácími výrobky v sále hostince U Baly.
Tìšíme se na setkání s Vámi a pøejeme všem 
klidné a krásné Vánoce a úspìšný vstup 
do roku 2017.

øeditelka školy, Mgr. Martina Škrobánková

Nový školní rok 2016/2017 zaèal slavnostním 
zahájením v tìlocviènì školy. Máme celkem 49 
žákù a 6 pracovníkù základní školy. Pøivítali 
jsme celkem 10 nových žákù do 1. roèníku, 
které vyuèuje p. uèitelka Mgr. Lenka Apetická.
Žáci 2. a 3. roèníku jsou spojeni  a vyuèuje je 
p.øeditelka Mgr. Martina Škrobánková. 
(2. roèník = 14 žákù, 3. roèník = 5 žákù).
Žáky 4. a  5. roèníku vyuèuje p.uèitelka Mgr. 
Klára Lichovníková. (4. roèník = 12 žákù, 
5. roèník = 8 žákù). Anglický jazyk a výchovy 
vyuèuje novì p.uèitelka Mgr. Monika Jarmová 
a pro všechny žáky, ohrožené pøípadným 
školním neúspìchem èi jinými potížemi, je 
k dispozici školní asistentka p. Barbora 
Kuèerová.
Ve školní družinì pracuje jako vedoucí 
vychovatelka p. Radka Beinhauerová a jako 
vychovatelky se støídají p. Jarmová 
a p. Kuèerová. Kapacita družiny je 25 žákù 
a je naplnìna.
V letošním roce má celá škola celoroèní projekt 
s názvem Z mechu a kapradí aneb co se dìje 
v pøírodì? a  v rámci tohoto projektu se po celý 
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U pøíležitosti 80. výroèí vybudování kaple jsme 
pro Vás pøipravili "malý" historický výtah, který 
byl èerpán z kroniky Suchých Lazcù a webu 
www.suchelazce.cz
Celkem se dochovaly záznamy o existencí tøí 
kaplí v naší obci. Historicky první dochovaná 
zmínka o první kapli, která pùvodnì stála na 
místì nynìjší parcely è 96., pochází z 
monografie Gottlieba Biermanna. V tøicetiletých 
válkách, pøi obléhání Opavy Mansfeldovými 
vojsky, byla tato katolická kaple pravdìpodobnì 
r. 1631 zboøena. 
V letech 1722-25 byla dostavìna a vysvìcena 
nová kaple. Tato druhá kaple stála pøed 
usedlostí p. Steyera è.p. 19. (v kronikách se také 
uvádí naproti èísel 19 a 20 a èís. 56.) Kaple 
prošla první opravou roku 1849 a do vìže byly 
vloženy rolníkem J. F. Lachetou, (majitelem 
statku èíslo 19.) poznámky pro další generace, 
které byly nalezeny pøi další rekonstrukci avšak 
do dnešní doby se nedochovaly.
Roku 1922-23 byla kaple na obecní náklady 
opìt zrekonstruována a byly u ní zasazeny dvì 
lípy. Stavba byla vyzdìna pøevážnì kamenem, 
klenba byla cihlová, uprostøed prùèelí stála 
nízká døevìná zvonièka (vìžka). Na pravém 
rohu u kaple až do roku 1922 stál vysoký topol.
V roce 1932 byl u staré kaple postaven køíž 
místní "lidovou jednotou". Náklad na stavbu 
byl celkem 7.500,- Kè. Obec vìnovala 500,- Kè 
a veøejnou sbírkou se zajistilo 7.000,- Kè.
V roce 1948 bylo rozhodnuto, že stará kaple 
z roku 1722 se již nebude opravovat a byla 
odsouzena ke zbourání. Následující rok na 
pøíkaz Místního národního výboru byla stará 

kaple zbourána. V únoru roku 1936 se zapoèalo 
s výstavbou nové tøetí kaple, která byla 
vysvìcena již v øíjnu téhož roku! Tuto akci vedl 
"Místní výbor jednoty kaple" a dozoroval mu 
Farní úøad Komárov. Výboru pøedsedal rolník p. 
Josef Steyer z è.p. 19, místopøedseda byl krejèí 
p. Jan Bala, pokladník domkáø p. Jan Sedláèek, 
jednatel chalupník p. František Gøešek; revizoøi 
byli hostinský p. Antonín Vìntus a domkáø 
a zednický mistr p. Adolf Gøešek. Hlavním 
dùvodem stavby bylo splnit poslední pøání 
zemøelé obèanky paní Marie Lachetové, rozené 
Meixnerové (1881-1935). Její manželství s p. 
Františkem Lachetou (1879-1928), tesaøským 
mistrem bylo bezdìtné. Spolu si postavili v roce 
1910 domek a hospodáøství è.p. 110. Manžel pí. 
Marie, František, umírá na plicní chorobu 
v r.1928. Vdova, jako universální dìdièka, jmìní 
i hospodáøství, vše odkázala k církevním úèelùm 
pro místní obec s tím, že domek è.p. 110 bude 
zbourán a na celém pozemku vystavìna nová 
kaple. Kromì toho darovala na výstavbu kaple 
10.000,-Kè a 2.000,-Kè na nové oplocení 
místního høbitova (založeného r. 1897). 
V r. 1935 bylo oplocení provedeno nákladem 
dvatisícesedmset Kè. Její mat. paní Terezie 
Maixnerová - Plachká. (1858) prodala svou 
usedlost è.p. 8 panu Janu Sedláèkovi a po 
pøíkladu své dcery vìnovala na novou kapli 

studni, zatím neovìøeno). Díky tomu byl zvon 
zachován. Podle kroniky Suchých Lazcù (str.3 
viz web) daroval tento zvon Petr Leopold 
Tvorkovský z Kravaø a byl pøenesen do vìže 
kaple v r. 1722. Tento údaj však není vìrohodný, 
nebo� zvon byl vyroben v r. 1755 a jméno dárce, 
na nìm uvedené, je Kryštof Strauch se svou 
manželkou jako "bývalý nájemce".

Úvaha: O jakého bývalého nájemce asi jde? 
Je známo, že v S. Lazcích existoval statek. 
(Napø. V. Prasek uvádí, že r. 1591 v domì 
Kryštofa Elble v S. Lazcích a na Kopèisku)
 a že Kopèisko slul zemanský statek se sídlem 
v S. Lazcích. Nejde tedy o "nájemce" toho nebo 
pozdìji jiného statku, které si tehdejší majitelé 
najímali jako správce? Bývalý hospodáøský 
dvùr, støedisko vrchnostenské správy, nìkdy 
r. 1651-55 vyhoøel a kolem r. 1696 se uvádí 
existence nevelkého barokního zámku, který 
se od r. 1718 se oznaèuje jako vrchnostenská 
budova. Roku 1850 byla tato budova zboøena. 
Onomu místu, kde stál, se tady dodnes øíká "ve 
dvoøe". Jde o místo vlevo od místní komunikace 
z Komárova (dnešní Pøerovecká ul.) na 
vyvýšeninì (kopeèku) naproti kaplièky Sv. Jana 
Nepomuckého (z r. 1736). Lze tudy spekulovat, 
že dárce zvonu mohl mít v té dobì okolo r. 1755 
pronajat onen statek (dvùr)! Dùvody k darování 
zvonu mohou být rùzné, ale v té dobì zøejmì šlo 
o dík za splnìní nìjakého pøání èi odvrácení 
nìjaké pohromy nebo nemoci onoho "nájemce." 
nebo èlenù jeho rodiny. Jméno Strauch by snad 
bylo ještì možno ovìøit v zápisech na matrice 
(narozených ve farnosti Komárov), nebo v 
Zemském archivu v Opavì, pokud tam z té doby 
je archivováno. V rodných matrikách uložených 
v Zemském archivu v Opavì pod evid. èís. OP-
VIII-3 je uvedeno, že v Suchých Lazcích se dne 
30.7.1744 narodila dcera MAGDALENA, 
ANNA, TEREZIA, otec Christophorus 
STRAUCH a matka MAGDALENA. To, že 

dcera dostala více jmen svìdèí o tom, že jde 
o majetnìjší, váženìjší nebo urozenìjší rodinu, 
ve kterých se dávání více jmen u potomkù tehdy 
praktikovalo. To odpovídá zøejmì tomu, co víme 
a to, že šlo o rodinu správce pravdìpodobnì 
statku-dvora. Až do r. 1763 (datum, do kdy byly 
matriky prohlédnuty) se již potomek jména 
Strauch v matrice komárovské farnosti 
nenachází. Je tedy nezvratnì doloženo, že dárce 
zvonu žil v Suchých Lazcich, ale v roce 1755, 
kdy byl zvon v Opavì ulit, již zde nebydlel 
a nevykonával svou funkci, nebo� na zvonu 
je uvedeno: "bývalý správce". Zøejmì jej 
k Suchým Lazcùm vázal nìjaký slib èi závazek, 
který tímto darem zvonu splnil.

redakce, David Závìšický

Základní tipy jak poskládat papírový model.
Pøi skládání modelu je tøeba dodržet následující 
postup. Pøi skládání modelu postupujte 
vzestupnì dle èísel v kroužku, která oznaèují 
jak jednotlivé díly, tak i postup skládání modelu. 
Všechny hrany s ohybem doporuèujeme ještì 
pøed samotným vystøižením pøejet tupým nožem 
podle pravítka. Papír se v daném místì lehce 
oslabí a dojde k dokonale rovnému ohybu. 
Místa ohybu jsou obvykle oznaèena 
pøerušovanou èarou. Smìr ohybu vyplyne 
z logiky skládání modelu. Malá èísla na dílech 
oznaèují místo a èíslo dílu, který se k tomuto 
místu pøilepí. Èervené linky ve tvaru X obvykle 
uvnitø dílu oznaèují místo vystøižení. Pro 
orientaci, kde se daný díl v modelu nachází, 
poslouží schéma s èíslováním. K samotnému 
lepení použijte lepidlo Herkules. Nenanášejte 
pøíliš velké množství lepidla na lepící plochy, 
jinak se papír vlivem vody v lepidle roztáhne 
a zdeformuje rovnou plochu. Pøejeme pøíjemnou 
zábavu a hlavnì ocelové nervy.

redakce, David Závìšický

redakce
David Závìšický

Historie øímskokatolických kaplí v obci 

Návod k papírovému modelu

S eu cc zh aé   L 

377



strana strana

davedesign - SL zpravodaj  str 18., 15.

www.suchelazce.cz

18. 15.

prosinec 2016

dalších 30.000,- Kè. Plány a rozpoèet na stavbu 
provedl místní obèan pan stavitel a architekt 
Alois Havlíèek zdarma. Rozmìry stavby jsou 
19 x 7,5 m; výška lodi 7 m; výška vìže 22 m. 
V mìdìné báni na vìži nebyly uloženy žádné 
zápisy, pouze za oltáøem ve zdi byl letopoèet 
1936.
Pøi stavbì bylo spotøebováno 28 "pevných 

3 3metrù" (=m ) stavebního døeva (desek), 15 m  
cihel (asi 37 000 ks), 90 q cementu (1 kg = 0,01 
q (metrických centù)) a 35 q vápna. Dále 
vìnoval zdarma stavitel Havlíèek ze své 
pískovny 107 fùr štìrku, dalších 15 fùr bylo 
zakoupeno (za 3 Kè/fùra) z Kravaø. Antonín 
Vìntus vìnoval zdarma 42 fùr písku. 
Spotøebovalo se 20 q železa. Stolaøské práce 
provedl místní obèan stolaø Jindøich Jelonek. 
Kaple byla pokryta "Eternitem". 
Kaple má v té dobì dva zvony. Velký byl 
zakoupen za 200,- Kè o váze 200 kg z 
raduòského kostela s nápisem "Srdce Ježíšovo", 
malý zakoupen ve Vršovicích za 100,-Kè s 
nápisem "Pannì Marii" o váze 65 kg.
V první i druhé svìtové válce byly kostelní 
zvony obvykle pro váleèné úèely rekvírovány 
(roztaveny). U nás v obci na vìži kaple byl 
památný zvon sv. Kryštof, ulitý z èisté 
zvonoviny v r. 1755. Jedná se o památný zvon, 
kterým se zvonìním až do roku 1848 svolával 
lid na panskou robotu. Tento zvon byl døíve na 
staré (nyní už zbourané) kapli. Za první svìtové 
války byl uchránìn. Postavením nové kaple v r. 
1936 byl pøenesen na vìž a bylo jím zvonìno 
až do r. 1943, kdy mìl být znova rekvírován, ale 
vèasným upozornìním Komárovského pátera 
J. Buchty byl zvon obèany J. Pchálkem 
a J. Sedláèkem v noci z vìže sòat a uschován 
údajnì ve studni v domì è. 8.
Kaple byla vybavena obrazy a soškami:
Andìla strážného od fy Brainer z Opavy, Panny 
Marie Èenstochovské a sošku sv. Antonína 
daroval hostinský p. Antonín Vìntus. Sv. Cyrila 

a Metodìje vìnoval rolník p. Josef Steyer, socha 
Marie Lurdské od neznámého dárce; Sv. Josefa 
a Sv. Terezií vìnovala fundátorka paní Terezie 
Plachká. è.p. 8; Pražské Jezulátko pan Eduard 
Halška; Køížovou cestu pi. Jos. Kaštovská 
a Stonišová z Nových Sedlic; Sv. Tadeáš, Sv. 
Florian a "vìèné svìtlo" od neznámých dárcù.
Další vybaveni vìnovali: zvonky p. Jan 
Sedláèek; svícny p. Jan Prokša; 3ks lavic pí. 
Terezie Plachká è.p.8; 1 ks pí. Anna Vašková 
z è.p. 65; 1 . p. Jan Prokša. Výstavbou kaple žila 
celá obec. Obèané se na ni podíleli nezištnì 
témìø všichni. Napø. rolnici odváželi a dováželi 
stavební materiál svými potahy zdarma. 
Všechen písek z pískovny p. stavitele Aloise 
Havlíèka byl dodán zdarma. Místní øemeslníci, 
zedníci, tesaøi, stolaøi apod. provádìli svou 
odbornou práci zdarma. Celkový náklad na 
výstavbu èinil 61.533,25 -Kè. Kaple byla 
zapsána øímskokatolické církvi pod vedením 
"Výboru místní jednoty" a pod dozorem Farního 
úøadu Komárov. Byla vysvìcena dne 4.10.1936 
opìt k poctì Andìlù Strážných. Svìcení 
provedl komárovský pan dìkan Msrge 
P. Antonín Suchánek za asistence svého kaplana 
P. Františka Èernocha, rodáka z Frenštátu pod 
Radhoštìm, katechety P. Štìpána Koneèného, 
rodáka z Komárova a dvou bohoslovcù ze 
Stìpánkovic.
Pøi váleèných událostech 2. svìtové války roku 
1945 byla kaple znaèné poškozena. Pod vìží 
u nové kaple zøejmì bylo pohøbeno 9 mužù 
padlých v první fázi pøechodu Rudé armády 
katastrem naší obce. V dalším roce 1946 byla 
s pomoci obèanù náležitì opravena.
V roce 1962, pøi úpravách komunikací v obci, 
byl rekonstruován vchod do kaple tak, aby 
neústil pøímo do vozovky, jak tomu bylo v 
minulosti. Byla vybudována opìrná zeï a 
vstupní schody pøemístìny z boèní strany na 
pìší komunikaci. Tuto úpravu provedli místní 
obèané, ONV na ní poskytl èástku 5.000,-Kès. 

Èástka však zdaleka nepokryla náklady a zbytek 
byl vybrán pøi bohoslužbách od vìøících.
V roce 1969 byla kaple omítnuta bryzolitovou 
omítkou. V roce 1974 byl interiér kaple novì 
vymalován.
Další rekonstrukce se nová kaple doèkala 
v únoru 2003. Probíhala pøedevším výmìna 
starých oken za nové. Dále následovala sanace 
vnitøního zdiva. V bøeznu téhož roku probìhla 
zásadní rekonstrukce vìže. Pùvodnì byla 
plánovaná pouze výmìna oplechování vìže, 
avšak zub èasu nahlodal døevìnou konstrukci 
vìže natolik, že bylo nutné provést úplnou 
rekonstrukci. V další fázi, zhruba od 22. bøezna, 
probíhalo odstranìní staré krytiny, nátìr 
bochemitem a následná pøíprava pro položení 
nové krytiny. V mìsíci dubnu roku 2003 
probíhalo pøevážnì podkládání nové krytiny 
a klempíøská práce. V èervnu 2003 probíhalo 
vysušování základového zdiva a položení 
odvod'novacích drenáží. Akce kulový blesk, 
tak by se dala nazvat blesková rekonstrukce 
podlahy, která se konala 25.10.2003 v 19:41. 
Sotva skonèila mše "nabìhla" do kaple poèetná 
skupina dobrovolníkù, kteøí pomohli nejprve 
vyklidit interiér kaple a pak se zaèalo se 
samotnou renovací podlahy. Již tøetí den 
27.10.2003 byla podlaha zabetonovaná. V lednu 
a únoru 2004 probíhaly pøedevším stolaøské 
práce a pøíprava na renovaci interiéru. Bìhem 
bøezna a dubna došlo ke generální opravì 
elektroinstalace. Dále následovala výmìna 
vchodových dveøí. Od kvìtna až do èervence 
2004 probíhala realizace vnitøních omítek, 
stavba lešení v kapli, škrábaní staré omítky 
a pøíprava na vymalování interiéru kaple. 
Malováni interiéru celé kaple bylo v polovinì 
èervence. Dále následovala realizace malby 
oltáøe z šablon dle pùvodního vzoru. V srpnu 
2004 probíhala realizace venkovních omítek, 
instalace mramorového oltáøe, oprava 
hodinového mechanizmu, seøízení vyzvánìcího 

systému zvonù, oprava varhan, usazení 
døevìného zábradlí, montáž pøístøešku apod. 
V pondìlí 16.5.2005 bylo kolem budovy 
postaveno lešení, aby následnì 3.6.2005 
probìhla revitalizace fasády, na které se opìt 
podíleli místní obèané. Za dalších pìt let se 
doèkala kaple nových lavic, které se 
pøipravovaly od 10.1.2010 až do samotné 
instalace 15.5.2010. Poslední fází úprav kaple 
byla rekonstrukce schodù, o které jsme psali 
v minulém èísle zpravodaje, která trvala od 
30.4. do 4.9.2016.
Kaple mìla tyto zvony. Ty dva, které se uvádìjí 
v kronice, zvon který daroval Dušan Koneèný 
a další malý, zøejmé pùvodní ze staré kaple, 
sloužící nyní jako "umíráèek", byl ulit v r. 1755. 
Popis nejstarších zvonù kaple v S. Lezcích:
Velký: název: SRDCE JEŽÍŠOVO SMILUJ SE 
NAD NÁMI
Rozmìry: výška 56 cm, prùmìr vìnce 65 cm, 
váha: 200,- kg, materiál: ocelolitina, výrobce: 
R. Manoušek a spol. BRNO, rok výroby: 1918, 
nákupní cena: 200,-Kè v r. 1936 z kostela 
v Raduni.
Støední: název: SV. MARIA BEZ POSKVRNY 
POÈATÁ ORODUJ ZA NÁS
Rozmìry.: výška 38 cm, prùmìr vìnce 44 cm, 
váha: 65,- kg, materiál: ocelolitina, výrobce: 
R. Ma-noušek a spol. BRNO, rok výr.: 1918, 
nákup.cena: 100,- Kè v r. 1936 z Vršovic.
Malý: název: SV.JENE NEPOMUCKÝ, SVATÁ 
MARIA, SV. KRIŠTOFE ORODUJTE ZA NÁS
Rozmìry: výška 28 cm, prùmìr vìnce 36 cm, 
váha: materiál: zvonovina, výrobce: František 
Stanke, Opava, rok výroby: 1755, poøízen: jako 
dar Kryštofa Straucha a jeho manželky v r. 
1755.Tento zvon ze zvonoviny, aby nebyl ve 
váleèných letech 1938-1945 zkonfiskován pro 
vojenské úèely, ukryli otec Jan a syn Miloš 
Pchálkovi, z popudu tehdejšího komárovského 
kaplana P. Josefa Buchty v kapli pod schodištìm 
a tento prostor zazdili (pøípadnì byl ukryt ve 
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