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vítám Vás u dalšího vydání našeho 
Sucholazeckého zpravodaje, který Vám opìt 
pøináší ohlédnutí za událostmi, jež se 
uskuteènily od posledního vydání zpravodaje.  

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 2018, 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 17:00-19:00 tel. starosta: 
734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Bc. Klára 
Vèelková, Mgr. Martina Škrobánková.
 www.davedesign.cz, prosinec 2017 náklad 320 výtiskù
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Zbývá nám už jenom pár dnù do vánoèních 
svátkù, a tak hned v úvodu mi dovolte vyslovit 
pøání, aby pro Vás byly tyto dny co nejménì 
stresující a ve shonu a aby Vám zbylo co nejvíce 
èasu na Vaši rodinu a blízké. Máme za sebou 
rozsvícení stromeèku, tedy i první adventní 
nedìli, a podle pøedpovìdi poèasí by se tento 
rok mohlo stát, že nebudou Vánoce na blátì, ale 
na snìhu. Sami se necháme pøekvapit, jak to 
nakonec dopadne, ale musím øíci, že zasnìžené 
Suché Lazce mají své velké kouzlo, a proto 
bych byl rád, abychom zažili tuto sváteèní dobu 
ve snìhovém závoji. Od posledního vydání 
zpravodaje se v Suchých Lazcích bezesporu 
nejvíce debatuje nad obchvatem Komárova, 

pøièemž jedna z variant obchvatu je ta jižní a má 
vést pøes katastrální území Suchých Lazcù. 
Kvùli této variantì budeme mít i v lednu 
opakované referendum, které bude závazné pro 
zastupitelstvo mìstské èásti Suché Lazce. 
K dané problematice dostanete do schránek 
pøed konáním referenda podrobné informace. 
Každopádnì ta nejdùležitìjší informace je ta, že 
není nic rozhodnuto! Nevìøte sdìlením, že se 
už nedá nic dìlat a že je vše rozhodnuto. Není to 
pravda! Celou problematiku Vám popíšeme ve 
speciálním vydání Sucholazeckého zpravodaje, 
který vyjde èistì k problematice obchvatu 
Komárova. Dalším velkým tématem v Suchých 
Lazcích je výstavba nové haly RKL Opava 
vedle stávající haly, a její rozloha má být vìtší 
než ta, která je již zrealizována. Zastupitelstvo 
mìstské èásti Suché Lazce s touto výstavbou 
nesouhlasí a nesouhlasilo ani s projektovou 
dokumentací pro územní øízení. Již první 
výstavba nenávratnì zmìnila dotèenou krajinu 
a rozšiøování areálu RKL bude mít za následek 
další zhoršení kvality života i životního 
prostøedí. Pro mne osobnì jenom informace, 
že se v areálu bude skladovat cca 1700 tun 
chemických látek a 60 tun pohonných hmot, je 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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poèasí pøišli a dopøáli pøedevším dìtem trošku 
zábavy. Bìhem podzimu se konalo nìkolik 
školení. Pan Pavel Nelešovský se v øíjnu 
zúèastnil školení preventistù. Pan Ing. Petr 
Žùrek absolvoval Instrukènì metodické 
zamìstnání zamìøené na systém evidence 
a správy zásahových jednotek Port.All (IMZ 
Port.All) v Ostravì. Jakub Sedláèek byl 
proškolen v rámci rozhodèích disciplín, Jaromír 
Sedláèek a David Vavreèka se zúèastnili 
cyklické odborné pøípravy velitelù, která 
probìhla na stanici HZS v Opavì.
V sobotu 25. listopadu probìhl u hasièské 

Josef Vìntus st. byl vyznamenán medailí "Za zásluhy o bezpeènost". Více str. 31.
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zbrojnice sbìr elektroodpadu. Zapojili jsme se 
tak do celorepublikového projektu Recyklujte 
s hasièi www.recyklujteshasici.cz. Bìhem 
dopoledne mìli obèané možnost dovézt 
k hasièárnì jakýkoliv elektroodpad ze svých 
domácností jako fény, toastovaèe, televizory, 
mikrovlnky, ale také vìtší spotøebièe, napø. 
mrazáky, chladnièky, praèky, sušièky apod. 
K dispozici byla také možnost odvozu. Další 
termín sbìru bude vypsán pravdìpodobnì po 
Vánocích. Upozoròujeme však, že obèané mají 
možnost odevzdání nebo svozu elektroodpadu 
také mimo termíny, po domluvì s panem 
Davidem Vavreèkou.
Poslední akcí letošního roku byla Procházka za 
Mikulášem s nadílkou pro mladé hasièe, která 
byla v sobotu 2. prosince. A naopak pøíští rok se 
sejdeme nejprve na Valné hromadì všech èlenù 
sboru, (pravdìpodobnì 12.1.) a pak v sobotu 20. 
ledna na tradièním Hasièském plese v sále 
Hostince U Baly. Všem èlenùm a spoluobèanùm 
pøejeme pøíjemné a klidné prožití 
pøedvánoèního èasu a svátky v pohodì v kruhu 
nejbližších. Do nového roku pak pøedevším 
hodnì zdraví, síly a elánu. 

Pavla Benšová
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velmi znepokojující a není možné s takovou 
výstavbou souhlasit. Více se k výstavbì areálu 
RKL mùžete doèíst ve zpravodaji v èlánku 
našeho spolku Suché Lazce obèanùm z.s. Vždy 
také se snažím Vám alespoò ve zkratce pøiblížit 
nejdùležitìjší informace z fungování obecního 
úøadu mìstské èásti. V problematice realizace 
chodníku na Pøerovci jsme koneènì u cíle 
s projektovou dokumentací a se všemi 
"vyjadøovaèkami". Projekt je podán na odboru 
dopravy k vydání stavebního povolení a já 
doufám, že po dvou letech pøíprav jsou všechny 
administrativní problémy za námi. Realizace 
samotného chodníku musí být koordinována 
s opravou vodovodního øádu, kdy se nakonec 
SmVak rozhodl v pøíštím roce realizovat 
výmìnu vodovodního øádu. Od reastaurace Heja 
až po autobusovou toènu bude realizována 
výmìna vodovodního øádu bezvýkopovou 
metodou a dále od restaurace Heja smìrem 
nahoru bude do místa, kde konèí souèasný 
chodník, realizována nová výstavba 
vodovodního øádu klasickou výkopovou 
metodou. V rámci realizace nového chodníku 
musíme poèkat nejdøíve na SmVak a následnì 
mùžeme zaèít se stavbou chodníku. Celá akce 
by mìla skonèit v období srpen - záøí. Podrobné 
informace k celé akci budou zveøejnìny na 
úøední desce. Dùležitou informací je také to, že 
od mìsíce bøezna bude uzavøeno naše kulturní 
zaøízení z dùvodu, nutné kompletní opravy 
støechy budovy. Pro jednání zastupitelstva 
navrhnu, aby k opravì støechy byla souèasnì 
pøipojena oprava vnitøních prostor kulturáku 
i s výmìnou vybavení, které došlo ke konci své 
životnosti. Celkové náklady podle rozsahu 
oprav støechy by mìly být mezi 600.000 - 
700.000 Kè. Vìøím, že zastupitelstvo tuto 
opravu schválí, jelikož je dle mého názoru již 
velmi nutná. Probìhlo také veøejné 
projednávání, kde byl øešen prostor ulice Ve 
Dvoøe vedle vjezdu do hasièské zbrojnice, kde 

www.suchelazce.cz
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váženého èlena a gratulujeme. Schùzi 
zasloužilých hasièù, organizovanou dne 10.11. 
2017 Okresním sdružením hasièù Opava v sále 
Hostince U Baly, oživilo družstvo pøípravky 
krátkou ukázkou èinností nejmenších dìtí. 
Pìtice hasièat ve složení Viktor, Bertík, Fanda, 
Kuba a Laura pøedvedla nejprve štafetu dvojic 
a poté znalost znaèek hasièského náøadí. Za své 
dovednosti byli odmìnìni potleskem 
i pochvalou a malým obèerstvením.

podzimního kola pro dorostence znamená 
zvládnutí testu požární ochrany a ubìhnutí 
závodu požární všestrannosti. Test zvládnul Dan 
bez ztráty trestného bodu, ve druhé disciplínì se 
umístil spolu s dalšími ètyømi chlapci na 5. 
místì. Do jarního kola si tedy Dany nese 
krásných 5 bodù. Držíme moc palce a pøejeme 
hodnì štìstí. Velkou ctí pro náš sbor bylo 
pozvání našeho dlouholetého èlena pana Josefa 
Vìntuse st. k pøevzetí vyznamenání. Tato 
velmi slavnostní akce pøedávání medaili 
a vyznamenání u pøíležitosti oslav 28. øíjna se 
uskuteènila dne 15. øíjna 2017 na zámku Zbiroh 
u Rokycan. Z rukou generálmajora Ing. 
Drahoslava Ryby, generálního øeditele HZS ÈR, 
pøevzal pan Vìntus medailí "Za zásluhy 
o bezpeènost". Pan Vìntus pracoval desítky let 
u profesionálního hasièského záchranného sboru 
jako øadový hasiè, pozdìji jako velitel smìny. 
Èlenem sboru dobrovolných hasièù v Suchých 
Lazcích je od roku 1952.
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bylo navrženo možné øešení realizace dìtského 
høištì s workoutovým høištìm. Úèastníci 
projednávání si takovou variantu nepøáli 
pøedevším z obavy z velkého hluku a bylo 
navrženo øešení nové výsadby zelenì v daném 
prostoru. V rámci veøejného projednávání ulice 
Ve Dvoøe byla také øešena dopravní situace na 
této ulici, kterou bude rozhodovat odbor 
dopravy, dále na požadavek bylo instalováno 
další veøejné osvìtlení a v neposlední øadì bylo 
øešeno kontejnerové stání a povrch vjezdu do 
hasièské zbrojnice. Tento vjezd je v havarijním 
stavu a v pøíštím roce bude opraven. Co se týká 
úpravy odjezdù autobusu MHD Opava, do 
úprav se dostala zmìna odjezdu ranního spoje 
5:12 Pøerovec - Praskova. Byl posunut o pìt 
minut døíve. Panem øeditelem MDPO jsem byl 
informován, že by tato zmìna mìla projít. Další 
zmìny, které jste navrhovali, budou øešeny 
v mìsíci bøeznu 2018. Poslední informací, 
kterou bych Vám rád sdìlil je, že kontejnery na 
bioodpad zaènou fungovat již v pøíštím roce 
a svoz tìchto kontejnerù bude co dva týdny. 
Svoz komunálního odpadu zùstává nezmìnìn. 
Rád bych své úvodní slovo také již tradiènì 
využil pro podìkování všem, kteøí se podíleli na 
kulturním životì v obci. Patøí Vám velké díky, 
jelikož bez Vás by se kulturní život v obci nedal 
dìlat na tak vysoké úrovni, jaká je v Suchých 
Lazcích. Dìkuji také opìt Davidu Závìšickému 
za zpracování našeho zpravodaje. Chci také 
podìkovat Hostinci U Baly, který zajistil 
náhradní program sucholazecké veselice za 
vinobraní, které jsme bohužel kvùli velmi 
špatnému poèasí nemohli zrealizovat. Poèasí 
nám také nedovolilo zrealizovat sportovní hry 
a velmi zasáhlo do letošního posvícení, které 
bylo nakonec možno si naplno užít pouze 
v sobotu. Vìøím, že pøíští rok budeme mít více 
štìstí na poèasí a celé kulturní léto bude 
provázet pøíjemnìjší poèasí. Vážení 
spoluobèané, pøeji Vám krásné a bohaté 

1 688

Další gratulace pak na místì pøijal nejen od 
starosty SDH Suché Lazce Ing. Petra Žùrka, 
který jej na této akci doprovázel, ale také 
napøíklad od pana generála Ing. Vladimíra 
Vlèka, Ph.D., který je øeditelem HZS 
Moravskoslezského kraje nebo od pana 
primátora mìsta Ostravy Ing. Tomáše Macury, 
MBA. Jsme rádi, že ve svých øadách máme tak 

Také letos se nám ve spolupráci s obecním 
zastupitelstvem podaøilo zajistit tradièní 
Kaprobraní, o svatomartinské sobotì 11.11. 
Nepøíjemný vítr neodradil asi 70 dìtí, které si 
pøišly splnit úkoly na šesti stanovištích 
a za odmìnu si odnesli balíèek plný dobrot. 
Nechybìlo malování, lov rybièek, pøekážková 
dráha s hodem na vodníka, èištìní rybníèku ani 
poznávání ryb - alespoò na obrázku. Pro zahøátí 
byl dìtem k dispozici èaj, jejich dospìlý 
doprovod si pak mohl dopøát nìco ostøejšího 
i voòavìjšího. K chuti pøišel chléb s domácím 
sádlem a cibulkou nebo smažený kapr. A kdo 
mìl strach z kostièek jen tak "na stojáka", mohl 
si rybu pøipravit doma sám podle libosti. 
K prodeji totiž bylo 20 ks kaprù v místní kašnì 
a jejich lovení do podbìráku bylo pro dìti 
velkým zážitkem. Organizátoøi moc dìkují všem 
návštìvníkùm, kteøí i pøes ne pøíliš pøíznivé 
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Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

Od posledního vydání zpravodaje se v naší obci 
konaly následující události. 
Ve ètvrtek 10. srpna uspoøádal Klub dùchodcù 
"Veselé berle" na obecním høišti sportovní 
odpoledne. Soutìžilo se o "Zlatou tretru". 
Soutìž zahájily èlenky klubu tancem pod názvem Labutí jezero. Soutìžilo se v rùzných 
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Letní prázdniny utekly jako voda a hasièùm už 
tradiènì zaèaly tréninky 2. pátek v záøí. 
Dostateènì vyøádìní z kolotoèù 
a sucholazeckého posvícení, zpátky v rytmu 
školních dnù, zaèali trénovat pøedevším na 
podzimní kolo hry Plamen. Pøíprava byla 
opravdu svìdomitá a všichni se moc tìšili, 
protože letošní podzimní okrskové kolo 
poøádalo právì místní SDH ve spolupráci 
s radou mládeže OSH Opava, a za podpory 
statutárního mìsta Opavy. Litý boj se tedy 
uskuteènil 14. øíjna 2017 na domácí pùdì, 
v areálu støelnice na Strážnici a jejího okolí.
Vymodlené a pro tento druh soutìže naprosto 
ideální poèasí jen pøispìlo ke skvìlé atmosféøe, 
která zde panovala. Za historicky snad 
nejsilnìjší úèasti pøi okrskovém kole, kterou 
èlenové odborné rady mládeže pamatují, 35 
hlídek postavených z 28 družstev, zmìøily své 
síly dìti ve vìku od 6 do 15 let v disciplínách 
štafeta dvojic a závod požární všestrannosti. Na 
vzornì pøipravené dráze štafety dvojic, kdy mìli 
závodníci i fanoušci krásný výhled na celou 
obec, si dìti provìøily svou rychlost i zruènost 
pøi pøedávání štafety, zapojování i balení hadic. 
Na trati dlouhé cca 2,8 km kolem Strážnice 

èekalo na mladé hasièe 6 stanoviš�, na kterých 
plnili úkoly v uzlování, požární ochranì, 
urèování vìcných prostøedkù, topografii a práci 
s buzolou. Provìøili si znalosti první pomoci, 
ruèkovali po vodorovném lanì a støíleli ze 
vzduchovky.
Dìtmi velmi ocenìné obèerstvení ve formì 
"hamburgerù" (tìch bylo vydáno cca 350 ks), 
studených i teplých nápojù, parkování 
automobilù a skvìlé zázemí jen potvrdilo 
pøipravenost a perfektní organizaci. Radost 
svým vedoucím udìlaly také výsledky dìtí, 
které jsou základem pro jarní kolo hry Plamen. 
Ti nejmenší mìli krásnou možnost si v domácím 
prostøedí vyzkoušet všechno nové, co se bìhem 
mìsíce stihli nauèit. Jarní kolo se bude konat na 
obecním høišti v Suchých Lazcích, dne 
8. kvìtna 2018. Krásné fotografie ze soutìže 
je možné si prohlédnout na: http://t-
foto.rajce.idnes.cz/PODZIMNI_KOLO_HRY_P
LAMEN_2017-_SUCHE_LAZCE/
Staršími zástupci mladých hasièù jsou pak 
dorostenci, ti nám trochu odrostli a jediným 
zástupcem Suchých Lazcù je momentálnì Dan 
Kašpárek. Ten se zúèastnil okresního kola, 
které se konalo v nedìli 22. øíjna ve Slavkovì. 
Byl zástupcem støedního dorostu a ve své 
kategorii mìl 12 soupeøù. Splnìní disciplín 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce klesá pod bod mrazu, období vánoèních svátkù 
nám stojí za dveømi. Pøípravy spojené s Vánoci 
mohou být pro nìkoho více než hektické a proto 
nezapomínejte na odpoèinek a naèerpání sil do 
nového opìt pìkného roku. V tomto chladném 
období je potøeba dbát rovnìž o vaši bezpeènost 
v blízkosti hlavní i vedlejších komunikací. Rád 
bych tímto podìkoval panu Martinu Žùrkovi, 
který již po nìkolik let zajiš�uje zimní údržbu 
v naší obci. Majitelé vozidel, kteøí parkují svá 
vozidla na chodnících, mohou být vyzvání 
k pøeparkování vozidla tak, aby nebránilo stejnì 
jako v minulém roce pøi odhrnu snìhu obecnímu 
traktoru. Na podnìt obèanù bych se také rád 
zmínil o nevhodném vhazování sklenìných 
lahví do kontejnerù v dobì noèního klidu. 
Doba noèního klidu zaèíná od 22:00 hodin a je 
regulována zákonem v rámci celospoleèenského 
zájmu. V novém roce se obèané mohou tìšit na 
nový zpùsob tøídìní bioodpadu díky poøízení 
hnìdých biopopelnic a také pøidáním nových 
kontejnerù na plast a sklo v obci. Vìøím, že 
obèané budou s tímto zpùsobem spokojeni 
a pøispìjí tak k zlepšení životního prostøedí. 
V závìru mého pøíspìvku bych rád podìkoval 
všem obèanùm za spolupráci v roce 2017 a pøeji 
mnoho štìstí a úspìchù v roce 2018 jak 
v pracovním, tak osobním životì. 

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Pavel Nelešovský

Vážení spoluobèané, již nìkolik mìsícù ubìhlo 
od posledního vydání Sucholazeckého 
zpravodaje, který pøináší pøehled informací 
o dìní v naší obci. I v tomto díle bych vám rád 
pøiblížil nìkolik informací, které považuji z mé 
strany za podstatné.
Zima se nám blíží závratným tempem a teplota 

Vánoce prožité v kruhu rodinném a pokud 
možno bez stresu. Užijte si oslavy Nového roku 
a vstupte do roku 2018 úspìšnì a tou správnou 
nohou. Pøeji Vám všem mnoho zdraví, které je 
v dnešní dobì to nejdùležitìjší, co máme. 
Všechno ostatní umíme více èi ménì svým 
konáním ovlivnit, ovšem zdraví máme jenom 
jedno a musíme si ho vážit. I v roce 2018 se 
bude Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce co 
nejvíce snažit sucholazeckým obèanùm pomáhat 
a pøipravovat pro nì pøíležitosti spoleèného 
setkání a bohatého kulturního programu, stejnì 
tak jako zvelebovat naší krásnou obec.
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sportovních disciplínách. Navzdory velkému 
vedru se akce velmi vydaøila.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Kylešovice, který se hrál v sobotu 12.8. v 17:00 
hodin, vyhrály Suché Lazce 6:0 (1:0).
Od pondìlí 14. do pátku 18. srpna byla ordinace 
z dùvodu dovolené uzavøena.
V sobotu 19.8. probìhla na dìtském høišti ZŠ 
a MŠ v Suchých Lazcích veøejná brigáda.
V zápase mužù Suché Lazce : Štìpánkovice, 
který se hrál v sobotu 20.8. v 17:00 hodin, 
vyhrály Suché Lazce 2:1 (1:0).
Díky akci Motofest, která se konala 25.-27.8. 
v Pusté Polomi, navštívila restauraci HEJA 
opìt hudební kapela KREYSON Memorial.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Hradec nad Moravicí, který se hrál v sobotu 
26. srpna v 17:00 hodin, pøekvapivì prohrály 
Suché Lazce 3:5 (1:3).
V pondìlí 28.8. došlo k pøedání a pøevzetí 
staveništì zhotoviteli stavby VN Sedlinka, 
a bylo tak zahájeno odbahnìní VN Sedlinka. 
Ralizaci provádí spoleènost TOMI - REMONT 
a.s. z Prostìjova. Stavba by dle odhadù mìla být 
hotová v prùbìhu záøí 2018.

Dne 29.8. se konalo 26. zasedání zastupitelstva 
a projednávalo se mimo jiné: 5. Sucholazecké 
posvícení, 6. Majetkové záležitosti, 7. Dìtské 
høištì ZŠ a MŠ Suché Lazce, 8. Schválení 
projektové dokumentace, 9. RKL - žádost 

o vyjádøení k novostavbì. RKL požadovalo 
schválení dalšího rozšíøení areálu na 
dvojnásobnou velikost! Zastupitelstvo 
jednohlasnì tento návrh zamítlo. Více str. 20.
Ve ètvrtek 31. srpna vyjeli naši nejmenší 
fotbalisté na svùj první zápas mimo domácí 
prostøedí. Zkušenìjší a starší soupeø ze Slavkova 
je sice jasnì pøeválcoval s velkým gólovým 
pøedstihem, ale naši bojovníci to nevzdávali 
a snažili se až do poslední minuty zápasu.
Sucholazecké posvícení se konalo od pátku 1. 
do nedìle 3.9. tradiènì na námìstíèku ve støedu 
obce. Letošní posvícení bylo spojeno s oslavou 
výroèí 640 let od první písemné zmínky 
o Suchých Lazcích. Poèasí však oslavám pøíliš 
nepøálo. Již v pátek ráno bylo zataženo 
a mrholilo. V odpoledních hodinách se dostavil 

2vydatný déš� (napadlo 20mm/m ) a fotbalové 
utkání svobodní/ženatí (2:2) probíhalo v zimì 
a dešti. Další páteèní program byl proto zrušen. 
V sobotu se však poèasí umoudøilo. Bylo sice 
chladno, ale bez srážek. Na pódiu u kašny 
probíhala hudební produkce DJ Aleše. Bylo zde 
více pou�ových atrakcí než obvykle (Velký 
øetízkový kolotoè, Loï Santa Monika, Dìtský 
øetízkový kolotoè, Euro-Jump, Skákací hrady, 
Vláèek pro dìti). Obèerstvení u Moštárny 
zajiš�ovali: TJ Suché Lazce, hostinec U Baly 
a restaurace Heja. Nechybìl doprovodný 
program malování karikatur, malování na 
oblièej a zábavná show pro nejmenší. Kolem 
17 hodin pøipravil Klub dùchodcù krátký 
kulturní program "Pøedání dožínkového vìnce 
starostovi obce". Následovalo vystoupení 
s ukázkou bojových umìní. Od 20 hodin 
následoval koncert kapely DRIVE a o pùlnoci 
byla pøipravena recese ve formì vystoupení 
"svìtoznámé" hudební skupiny Rednex. 
V nedìli opìt pršelo. Nedìlní program byl proto 
omezen jen na posvícenskou mši svatou. Mši 
sloužil hradecký faráø P. Mgr. Marcin Kieras 
a Adam Krysztof Ma³ek. Odpolední 

prosinec 2017

Fotografie ze sucholazeckého posvícení 2017 a oslav výroèí 640 let. 

foto: Vladimíra Lancová
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bohoslužbu požehnání v obecní kapli Andìlù 
Strážných.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Mìsto Albrechtice, který se hrál v sobotu 2.9. 
v 16:30 hod., vyhrály Suché Lazce 2:1 (1:0).
V dalším zápase mužù Suché Lazce : Chomýž, 
který se hrál v sobotu 9.9. v 16:00 hod., 
remizovaly Suché Lazce 2:2 (1:0).
Od úterý 12.9. na naší poštì Partner novì 
vzniklo místo zpìtného odbìru pøenosných 
baterií a akumulátorù.

Ve stejný den natáèela Èeská televize studio 
Ostrava reportáž o problematice jižního 
a severního obchvatu Komárova. Reportáže 
se úèastnil J. Sonek, V. Skuplík a D. Závìšický.
Veèer se konalo 27. zasedání zastupitelstva 
s bodem 3. Referendum v Suchých Lazcích 
k jižnímu obchvatu Komárova, na kterém 
rovnìž natáèela Èeská televize studio Ostrava.
V sobotu 16. záøí se na obecním høišti mìly 
konat 2. obecní sportovní hry a dopoledne také 
brigáda na dìtském høišti ZŠ. Obì akce ale byly 
kvùli deštivému poèasí zrušeny.
V zápase mužù Suché Lazce : Bruntál B, který 
se hrál v nedìli 17.9. v 16:00 hod., vyhrály 
Suché Lazce 2:0 (2:0).
Ve støedu 20. záøí byl zrušen kvùli nepøízni 
poèasí také Tøetí roèník sucholazeckého 
vinobraní. Pozdìji byl nahrazen jinou akcí.
Ve ètvrtek 21.9. se našemu zamìstnanci Martinu 

Žùrkovi narodila dcerka Eliška. Gratulujeme!
Ve stejný den se v kulturním domì konalo po 
17. hodinì veøejné projednávání a beseda 
s obèany. Diskutovalo se o možnosti realizace 
workoutového høištì s pøíslušenstvím v prostoru 
souèasné zelenì pøed hasièárnou a øešila se 
dopravní situace ulice Ve Dvoøe.
Díky vydatným deš�ùm, kdy nejen v Suchých 
Lazcích témìø nepøetržitì pršelo (od 11.9. do 
23.9.), vznikly ideální podmínky pro rùst hub. 
Lavina houbaøù nejen z naší obce zaplavila 
okolní lesy. Pøíroda pøipravila pro houbaøe 
nìkdy velmi rekordní kousky. (Celkové srážky 

2v záøí byly 130 mm/m )
V úterý 23.9. natáèel Èeský rozhlas Ostrava 
reportáž o obchvatu Komárova. V rozhovoru 
s redaktorem Èeského rozhlasu Martinem 
Knitlem mimo jiné také zaznìlo, že obchvat 
v tzv. jižní variantì pøesouvá problém dopravy 
z Komárova na Suché Lazce a necitlivì zasahuje 
do krajiny. Pøitom obì dotèené vesnice 
Komárov a Suché Lazce preferují severní 
variantu, která je mnohem kratší a nedotkne 
se tolika obyvatel.
24. záøí od 8:53 - 11:15 h. probìhla neplánovaná 
odstávka elektrické energie která byla 
zpùsobená poruchou na VN. Pravdìpodobnou 
pøíèinou výpadku byla dopravní nehoda se 
zranìním v Mokrých Lazcích.
V pondìlí 25.9. v 16:30 hodin se konal 
v Kylešovicích už v poøadí ètvrtý fotbalový 
zápas našich nejmenších fotbalistù. 
Od pondìlí 25. do pátku 29. záøí byla ordinace 
praktického lékaøe uzavøena.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Malé Hoštice, který se hrál ve ètvrtek 28.9. 
v 16:00 hod., remízovaly Suché Lazce 2:2 (0:1).
Ve ètvrtek 28. záøí  uspoøádala turistická skupina 
MENISKUS Klubu dùchodcù Veselé berle 
výšlap z lázní Karlova Studánka podél Bílé 
Opavy na turistickou chatu Barborku. Jeden 
z úèastníkù (J.L.) pøi fotografování spadl do 
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a povzbuzovali naše družstva ve všech 
vìkových kategoriích. Zastupitelùm v èele 
se starostou obce dìkujeme za finanèní 
a materiální podporu. Pøejeme krásné vánoèní 
svátky a š�astný nový rok 2018.

Mladší pøípravka 1+4 sk.B podzim 2017/2018
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Slavia Opava 7 6 0 1 96:22 18
2 Kylešovice 7 5 2 0 90:32 17
3 Chvalíkovice 7 5 1 1 80:22 16
4 Slavkov 7 4 1 2 102:35 13
5 Velké Heraltice 7 3 0 4 87:42 9
6 SFC Opava 7 1 1 5 45:102 4
7 Bud. n. Budiš. 7 1 1 5 28:91 4
8 Suché Lazce 7 0 0 7 7:189 0

Odehrané zápasy Mladší pøípravky:
Domácí Hosté skóre
Slavkov Suché Lazce 32:0
Chvalíkovice Suché Lazce 32:0
Suché Lazce Slavia Opava 0:28
Kylešovice Suché Lazce 24:1
Suché Lazce SFC Opava 6:20
Bud. nad Budišovkou Suché Lazce 19:0
Suché Lazce Velké Heraltice 0:34

Dorost podzim 2017/2018
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Raduò 8 8 0 0 42:8 24
2 Jakartovice 8 6 1 1 22:10 19
3 Skøipov 8 5 0 3 25:18 15
4 Suché Lazce 8 4 0 4 26:18 12
5 Štìpánkovice 8 3 1 4 18:33 10
6 Chlebièov 8 3 0 5 29:23 9
7 Chuchelná 8 2 1 5 21:30 7
8 Velké Hoštice 8 2 1 5 10:29 7
9 Otice 8 0 2 6 7:31 2

Odehrané zápasy dorostu:
domácí hosté skóre
Štìpánkovice Suché Lazce 6:0

Suché Lazce Otice 6:0
Velké Hoštice Suché Lazce 1:4
Suché Lazce Skøipov 1:2
Raduò Suché Lazce 6:3
Suché Lazce Jakartovice 1:2
Chlebièov Suché Lazce 1:3
Chuchelná Suché Lazce 0:8

Muži 1.B tøída sk.A podzim 2017/2018
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Štìpánkovice 13 8 1 4 36:19 25
2 Suché Lazce 13 7 3 3 33:20 24
3 Karlovice 13 7 2 4 47:21 23
4 Hr. n. Moravicí 13 7 2 4 34:20 23
5 Malé Hoštice 13 6 4 3 30:27 22
6 Zlatníky 13 6 2 5 29:24 20
7 Kylešovice 13 5 4 4 23:31 19
8 SO Bruntál B 13 5 3 5 31:24 18
9 Žimrovice 13 5 3 5 27:26 18
10 Horní Benešov 13 5 3 5 24:31 18
11 Chomýž 13 4 3 6 23:37 15
12 M. Albrechtice 13 4 1 8 21:28 13
13 Úvalno 13 3 1 9 31:52 10
14 Velké Hoštice 13 2 2 9 13:42 8

Odehrané zápasy muži:
Domácí Hosté skóre
Suché Lazce Kylešovice 6:0
Štìpánkovice Suché Lazce 1:2
Suché Lazce Hradec nad Moravicí 3:5
Mìsto Albrechtice Suché Lazce 1:2
Suché Lazce Chomýž 2:2
SO Bruntál B Suché Lazce 1:3
Suché Lazce Malé Hoštice 2:2
Horní Benešov Suché Lazce 2:0
Suché Lazce Úvalno 4:2
Žimrovice Suché Lazce 1:3
Karlovice Suché Lazce 1:1
Suché Lazce Velké Hoštice 4:0
Zlatníky Suché Lazce 2:1

pøedseda Lukáš Lenc
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média jako: TV Polar, Èeský rozhlas, ÈT1, 
Události v regionech, TV Barandov, Opavský 
Hluèínský Deník apod...

Od 11.10. mùžou obèané závaznì žádat 
o popelnice na bioodpad (tvz. hnìdé popelnice). 
Popelnice jsou v cenì souèasného kom. odpadu. 
Od 12.10. do 16.10. pøijímal obecní úøad 
návrhy na úpravu pøíjezdù a odjezdù autobusù 
MHD. Pøišlo nìkolik desítek podnìtù, které byly 
èásteènì zapracovány do jízdního øádu MHD.
SDH Suché Lazce poøádal 14. øíjna v areálu 
støelnice na Strážnici okrskové podzimní kolo 
hry Plamen. Za historicky snad nejsilnìjší úèasti 
pøi okrskovém kole, kterou èlenové odborné 
rady mládeže pamatují, 35 hlídek postavených 
z 28 družstev, zmìøily své síly dìti ve vìku od 
6 do 15 let v disciplínách štafeta dvojic a závod 
požární všestrannosti. Více str. 30.
Ve stejný den poøádal Pøemysl Plachký zájezd 
do oblasti Mutìnic na Burèákový pochod.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Žimrovice, který se hrál v sobotu 14.10. v 15:00 
hodin, vyhrály Suché Lazce 3:1 (2:0).
V nedìli 15.10. poøádal Klub rodièù tradièní 
Drakiádu, tentokrát na obecním høišti. Drakiádu  
provázelo krásné podzimní poèasí Více str. 10.
Dne 15. øíjna  byl na zámku Zbiroh u Rokycan 
vyznamenán medailí "Za zásluhy o bezpeènost" 
dlouholetý èlen SDH Suché Lazce pan Josef 
Vìntus st. Více na stranì 31.

motaly hlavy fotbalistùm, ale i svou šikovností 
s balonem a bojovností. Nejlepší byli 
samozøejmì všichni a jde vidìt, že každým 
zápasem, tréninkem a vìkem se zlepšují 
a motivuje je bojovat víc a víc. Touto cestou 
bych chtìl podìkovat všem rodièùm, babièkám 
atd., kteøí nám fandili a organizátorùm velkou 
poklonu, že pøipravili takovou akci.
Dorost
Družstvo vede trenérské trio ve složení: Lukáš 
Dener, Rostislav Halška a Petr Kubín. Celou 
podzimní sezónu odehrálo družstvo s 18 
fotbalisty. Pøed zaèátkem soutìže to vypadalo, 
že se tento oddíl rozpadne, ale po jednání 
s Pustou Polomí a všemi hráèi, na kterých to 
stojí a musí pravidelnì chodit jak na tréninky, 
tak i na fotbalové zápasy (mnohdy se vyjíždìlo 
na zápas v devíti lidech), se rozhodlo, že se toto 
družstvo pøihlásí. Je jen škoda, že v tomto vìku 
a dnešní dobì, je to pro kluky tìžké se 
rozhodnout, kterým smìrem jít a èemu se 
vìnovat, protože kdyby chodili pravidelnì, tak 
by mohli atakovat první pøíèku. Doufejme, že se 
vše zlepší a na jaøe udìlají krok vpøed pro lepší 
výsledky. Zimní pøíprava bude probíhat 
v tìlocviènì ZŠ Pusté Polomi.
Muži
Muže trénuje Jaroslav Laub s asistenty 
Romanem Novákem a Stanislavem Stuchlíkem. 
Jako každoroènì je cílem mužstva hrát pìkný 
fotbal pro oko diváka, mít skvìlý kolektiv 
a pohybovat se v horní tabulce soutìže. Soutìž 
jsme ukonèili na pìkné druhé pøíèce a uvidíme, 
jak rozehrajeme jaro, které bude na zaèátku 
hodnì tìžké. Soutìž sice skonèila, ale tréninky 
probíhají každou støedu v hale a odehrávají se 
turnaje v sálové kopané. Celá zimní pøíprava 
je již naplánována od 3.1. - 21.3. Jarní sezóna 
zaèíná 25.3. a na domácí pùdì nás èeká soupeø 
ze Štìpánkovic. 
Za TJ Suché Lazce chceme podìkovat všem 
kteøí nám v r. 2017 pomáhali, organizovali 

Eliška Macíkova, Violka Ondrová, Marek 
Pavlíèek, Vojtìch Raif, David Sonek, Vojtìch 
Stibor. Trenér: Lukáš Lenc
Výsledky našeho družstva:
Suché Lazce - Štítina 0:7
Suché Lazce - Kravaøe 0:7
Suché Lazce - Mokré Lazce 3:2
Naši malí fotbalisté vstoupili do turnaje 
s respektem k soupeøùm a nervozitou, protože to 
byla pro nì první zkušenost s takovýmto 
turnajem, a mnohdy bylo vidìt, jak jsou svázaní 
a nesoustøedìní. První dva zápasy jsme 
jednoznaènì se Štítinou, tak s Kravaøemi 
prohráli shodnì 0:7. Pak nakonec pøišel zápas 
o tøetí místo s Mokrými Lazcemi, které byly na 
tom vìkovì jako my, a po motivaci trenérem 
jsme se pustili do soupeøe od první minuty. Naše 
nejvìtší opora Roman Cabel brzdil útoky 
soupeøe a vepøedu bojující Marek Pavlíèek 
s Vojtou Stiborem se snažili dát gól. Kdo jiný 
než kapitán Roman Cabel vzal vše na sebe 
a bìhem 5minut vstøelil soupeøi 3 branky a bylo 
vidìt, že první vedení v jejich životì spustil  
gejzír radosti a nadšení! Naši sice ke konci 
polevili a dostali dva zbyteèné góly, ale nakonec 
jsme zápas dotáhli do vítìzného konce a radosti 
bylo ještì víc, jakmile rozhodèí ukonèil zápas. 
Je nutné vyzdvihnout i naše malé fotbalistky 
Violku a Elišku, které nejenom svou krásou 

koryta Bílé Opavy. Z vody mu naštìstí pomohli 
kolemjdoucí turisté, a tak nakonec vše dobøe 
dopadlo a náš turista si odnesl "pìkný" zážitek.

V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Horní Benešov, který se hrál v sobotu 30.9. 
v 15:30 hodin, prohrály Suché Lazce 0:2 (0:0).
Dne 3.10. v domácím zápase minižákù Lazia 
s SFC Opava nastøíleli naši miniborci 6 gólù.
Ve støedu 4.10. se konal pravidelný kontrolní 
den na staveništi vodní nádrže Sedlinka. 
Zadavatel stavby Lesy Èeské republiky, s.p. 
spoleènì s realizátorem stavby TOMI - 
REMONT a.s. provádìli pravidelnou kontrolu 
realizovaných prací. Tyto kontroly probíhají 
každou první støedu v mìsíci.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Úvalno, který se hrál v sobotu 7.10. v 15:00 
hodin, vyhrály Suché Lazce 4:2 (1:1).
Dne 7.10. odpoledne se od 14 do 19 hodin 
konala velká veøejná brigáda zamìøená na 
dìtské høištì. Brigádu navštívilo 20 dospìlých 
a 8 dìtí. Bylo sluneèné a pøíjemné poèasí.
V úterý 10. øíjna se vydalo autobusem nìkolik 
obyvatel Suchých Lazcù vyjádøit svùj nesouhlas 
s jižním obchvatem na "Veøejné projednání 
návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje 
MSK" tzv. ZUR, které se konalo v budovì 
Krajského úøadu v Ostravì. Více než 40 našich 
obèanù pøijelo demonstrovat proti jižnímu 
obchvatu. O této události také informovaly 
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17.10. obdrželo SDH Suché Lazce od 
organizátorù Èeského dne proti rakovinì 
oficiální podìkování za spolupráci a podporu. 
Pøi akci se podaøilo vybrat 5.323,-Kè. SDH ale 
dìkuje právì našim obèanùm, protože jsou to 
oni, kdo nejvíce pomohli.
Ve støedu 18.10. byla ordinace praktického 
lékaøe uzavøena.
V pátek 20.10. od 14-22 hodin a v sobotu 21.10. 
od 8-14 hodin se konaly v naší obci volby do 
Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské 
republiky. Výsledky hlasování ve volbách ve 
volebním okrsku è. 53 (Opava-Suché Lazce):
Volièi v seznamu - 855. Vydané obálky - 608.
Volební úèast - 71,11 %. Odevzdané obálky - 
607. Platné hlasy - 603.
Obèanská demokratická strana 23
Øád národa - Vlastenecká unie 1
CESTA ODPOVÌDNÉ SPOLEÈNOSTI 0
Èeská str.sociálnì demokrat. 60
Radostné Èesko 1
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 25
Komunistická str.Èech a Moravy 53
Strana zelených 5
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 3
Strana svobodných obèanù 2
Blok proti islam.-Obran.domova 0
Obèanská demokratická aliance 0
Èeská pirátská strana 72
Èeská národní fronta 0
Referendum o Evropské unii 2
TOP 09 14
ANO 2011 205
Dobrá volba 2016 0
SPR-Republ.str.Èsl. M.Sládka 2
Køes�.demokr.unie-Ès.str.lid. 33
Èeská strana národnì sociální 0
REALISTÉ 2
SPORTOVCI 2
Dìlnic.str.sociální spravedl. 1
Svob.a pø.dem.-T.Okamura (SPD) 96
Strana Práv Obèanù 1

Výsledky všech voleb za posledních 17 let 
najdete zde: www.suchelazce.cz/clanky/volby-
suche-lazce
Dne 21. øíjna po 15. hodinì poøádal obecní úøad 
kulturní akci "Babí léto aneb sucholazecká 
veselice s vínem", která se konala v sále 
hostince U Baly. V sále probíhala degustace vín 
a k jídlu byla èeská kuchynì. Veèer se k radosti 
všech zúèastnìných promítal nìkolikrát 
odložený film "Bezva ženská na krku".

Místní organizace AVZO Skála v Suchých 
Lazcích uspoøádala místní pøebor ve støelbì 
z malorážky v disciplínì 30 ran vleže. 
Vzhledem k nepøítomnosti hlavních poøadatelù 
byl termín místního pøeboru pøesunut z 8.10. 
na sobotu 21.10. Soutìže, která se konala za 
pøíznivých podmínek, se zúèastnilo pouze 
8 støelcù. Výsledky byly na slušné úrovni. 
Vítìzem se stal Bøetislav Janošek nástøelem 
273 bodù, druhou pøíèku obsadil Václav Pchálek 
nástøelem 260 bodù a na tøetím místì skonèila 
Sabina Kubesová s 255 body. Více str. 12.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Karlovice, který se hrál v sobotu 21.10. v 14:00 
hodin, remizovaly Suché Lazce 1:1 (0:1).
V nedìli 22. øíjna  reprezentoval naší obec na 
Okresním kole SDH ve Slavkovì Dan 
Kašpárek. Do jarního kola si nakonec Dan 
odnesl krásných 5 bodù. Více str. 31.
V pátek 27. øíjna  byla ordinace praktického  

TJ Suché Lazce - Lazio

Sucholazecké posvícení 2017
Ze strany TJ to byl již 3.roèník, kdy jsme mìli 
stánek s obèerstvením. Páteèní program byl sice 
zrušený, ale zápas svobodní vs. ženatí se odehrál 
v tìžkém terénu a vydatném dešti. V sobotu se 
poèasí umoudøilo a i pøes chladný veèer byla 
úèast na posvícení velká. Škoda jen, že nevyšel 
poslední nedìlní den, kdy za hustého deštì od 
11 hodin bylo oficiálnì posvícení ukonèeno. 

MINI pøedpøípravka
Tuto skupinu dìtí ve vìku od 4-6 let vede 
Zdenka Koláøová od záøí letošního roku. Tento 
oddíl èítá celkem 11 dìtí a jsou pøipravovány 
pro vstup do mladší pøípravky, která je již 
pøihlášena do fotbalové soutìže. V tomto vìku 
je dùležité dìti uèit hlavnì koordinaci pohybu, 
kolektivnímu duchu a komunikaci s trenérem 
ve formì rùzných her. Tréninky probíhají každé 
pondìlí v místní tìlocviènì od 16:00 -17:00 hod.
Mladší pøípravka
Mladší pøípravka je vìkovì vymezena od 6-8 let 
a trénují je: Lucka Sykalová, Lukáš Lenc 
a Martin Procházka. Oddíl èítá 16 dìtí, kteøé se 
již zúèastòují regulérní soutìže. Zaèátky jsou 
sice pro nás zatím tìžké, protože v soutìži jsme 
nevyhráli ani jednou, ale to je hlavnì 
i zapøíèinìno tím, že nás mnohdy soupeø 

pøevyšoval svým vìkem, kdy je poznat každý 
pùlrok každého hráèe navíc. Celou sezónu jsme 
se pøipravovali na místním høišti 1x týdnì, ale 
to je již málo, a my se chceme posunout zase 
výš, takže v r. 2018 budeme trénovat 2x týdnì. 
Po skonèené sezónì jsme se zúèastnili i prvního 
halového turnaje, kde jsme sklízeli i první 
vítìzné radosti a nadšení.
Tréninky probíhají každé úterý v místní 
tìlocviènì v 16:00 - 17:00 hod.
Turnaj mladší pøípravky ve Štítinì
V sobotu 25.11.2017 probìhl v tìlocviènì ZŠ 
gen. H. Píky a MŠ ve Štítinì první z nìkolika 
turnajù. Pod názvem "Turnaj fotbalových 
nadìjí" byl urèen malým fotbalistùm, roèníku 
narození 2010 a mladší. Zúèastnila se ho 
mužstva: FK Sokol Mokré Lazce, MFK 
Kravaøe, TJ Suché Lazce a TJ Tatran Štítina. 
Hrálo se systémem každý s každým 
jednokolovì, s délkou hrací doby 1 x 20 min. 
Turnaj byl zpestøen soutìží ve støelbì 
pokutových kopù. Mužstva hrající zápas, vždy 
po odehrání kopala jedenáct pokutových kopù. 
Poèet nastøílených branek z pokutových kopù ze 
tøí sérii (tøí zápasy 3x støelba pokutových kopù) 
se sèítal a vítìzem soutìže se stalo mužstvo, 
které nastøílelo nejvíce branek.
Složení našeho družstva: Jakub Pchálek (G), 
Jonáš Budík, Roman Cábel (C), Patrik Lenc, 

prosinec 2017
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lékaøe MUDr. Kašpárka uzavøena.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Velké Hoštice, který se hrál v sobotu 28.10. 
v 14:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 4:0 (2:0).
Ve stejný den probìhla brigáda na zazimování 
areálu støelnice na Strážnici. Zúèastnilo se 10 
èlenù AVZO Skála, kteøí odpracovali 51 hodin.
Ve dnech 30.10., 31.10. a 1.11. probíhal v naší 
ZŠ a MŠ pravidelný sbìr starého papíru. 
Prvního listopadu od 12 hodin byly v naší obci 
pøistavìny kontejnery na zelený odpad.
V pátek 3.11. po 18 hodinì zorganizoval Klub 
rodièù akci pro dìti podzimní Taškaøice 4. 
Letos se úèastnil rekordní poèet dospìlých 
a dìtí. Akce se velmi vydaøilo a pøálo také 
poèasí. Více str. 10.

Ètvrtého listopadu ráno jsme v Suchých Lazcích 
mìli vzácnou návštìvu, navštívil nás los 
evropský. Jednalo se o tøíletého samce, který 
putoval Èeskou republikou. Pohyboval se
v místech plánovaného jižního obchvatu 
Komárova. Z pozorování mají èlenové MS 
Hoš�ata velkou radost a losovi pøejí š�astnou 
cestu do cíle jeho putování! Podle agentury 
AOPK je nyní jisté, že v oblasti se pohybovali 
dva losi velmi podobného vzhledu - se stejnì 
vyvinutým parožím. Alešem Žídkem 
pozorované zvíøe pøišlo patrnì z Polska pøes 
Osoblahu až k Suchým Lazcùm. Druhý los 
pøišel do ÈR v oblasti Liberecka a šel smìrem 

na Olomouc. Na webu www.suchelazce.cz jsou 
vidìt fotografie a videa, které se podaøilo poøídit 
èlenùm MS Hoš�ata. Tyto zábìry pak bylo 
možné vidìt v mediích jako ÈT, TV Batrandov, 
Moravskoslezský Deník, Èeský rozhlas a další.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Zlatníky, který se hrál v sobotu 4.11. v 14:00 
hodin, prohrály Suché Lazce 1:2 (1:2).
Dne 7.11. se konalo 28. zasedání zastupitelstva. 
Mimo jiné se projednávalo: 6. Oprava støechy 
kulturního zaøízení, 7. Kontejnerové stání 
v Suchých Lazcích, 8. Vítání obèánkù 
v Suchých Lazcích, 9. Referendum v Suchých 
Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova, 10. 
Chodník Pøerovec. Zastupitelé by uvítali, kdyby 
se veøejných zasedání zastupitelstva úèastnilo 
více našich obèanù.
Ve støedu 8.11. od 16 hodin poøádaly paní 
uèitelky z mateøské školky podzimní dílnièky 
pro dìti a rodièe. Více str. 25.

V pátek 10.11. odpoledne po 15 hodinì skupina 
dobrovolníkù "Parta hic" provedla výsadbu 
dvou lip na polní cestì mezi S. Lazcemi 
a Komárovem, poblíž Vrchoviny. Lípy musely 
být pokáceny v roce 2016 dle rozhodnutí úøadu 
pro životní prostøedí v Opavì. Obecní úøad 
MÈ Suché Lazce nakoupil dvì lípy a brigádnici 
je v pátek zasadili poblíž pùvodního místa
u obecního køíže z roku 1896. Ve stejný den pak 
probìhla výsadba také dvou stromù ve støedu 

Mateøská škola Suché Lazce

Po dlouhých letních prázdninách jsme se opìt 
všichni sešli v novém školním roce. I ve 
školním roce 2017/2018 navštìvuje mateøskou 
školu celkem 42 dìtí, z nich se 14 dìtí øadí mezi 
žáky s povinnou pøedškolní docházkou. 
Abychom zpøíjemnili "nováèkùm" vstup do 
mateøské školy, èekalo nás v následujících 
mìsících nìkolik divadel a menších akcí, které 
umožnily dìtem lepší adaptaci na nové 
kamarády i paní uèitelky. Záøí bylo mìsícem her 
a seznamování. V øíjnu jsme spoleènì oslavili 
Halloween a èeské Dušièky. V listopadu jsme 
poprvé ukázali rodièùm, co se dìti v mateøské 
škole nauèily. Ve støedu 8. listopadu tak 
probìhly podzimní dílnièky nazvané "Barvièky 
èarují, všichni si malují." Dìti nejprve rodièùm 
zazpívaly nìkolik podzimnì ladìných písnièek 
a odrecitovaly pár øíkanek, které se za dva 
mìsíce pobytu ve školce nauèily. Zahrály si na 
ježka, na deš�ové kapièky a muzikantskou 
rodinu. A následnì si všichni spoleènì vyrobili 
zajímavé podzimní výrobky, nìkteré z nich si 
odnesli s sebou domù a z jiných jsme ve školce 
vytvoøili výstavu. Podzimní mìsíce v mateøské 
škole byly podle mého názoru velice pestré jako 
barvící se listí na stromech. Uvidíme, co nám 
pøedvede paní Zima a èím nás letos oèaruje.

Kalendáø kulturních akcí v Suchých Lazcích na nejbližší období

7.12.2017 - od 16:00 hodin "Zpívání dìtí ZŠ 
a MŠ v kapli" aneb "Vánoce na dìdinì".
16.12.2017 - AVZO poøádá pro své èleny 
ukonèení støelecké sezóny pod tradièním 
názvem "Poslední výstøel".
16.12.2017 - od 18:15 hodin probìhne 
"Spoleèné setkání složek a zastupitelstva".
21.12.2017 - od 17:00 hodin bude koncert Sbor 
Cantate Domino pro èleny klubu dùchodcù.
12.1.2018 - od 20:00 hodin v sále hostince 

U Baly se koná "4. roèník LAZIO disco ples".
20.1.2018 - od 20:00 hodin v sále hostince 
U Baly, se uskuteèní "Tradièní hasièský ples". 
3.2.2018 - od 14:00 hodin probìhne v sále 
hostince U Baly "Dìtský maškarní karneval".
24.2.2018 od 8:00 hodin probìhnou v kulturním 
domì v Suchých Lazcích 4. zabíjaèkové hody. 
24.2.2018 - od 20 hodin poøádá mládež Suchých 
Lazcù 11. roèník Pochování Basy s tradièním 
vodìním medvìda po obci.

Tereza Èeperová
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na 1200Kè/rok. V minulosti mìl také znaènou 
podporu zamìstnavatele, který jim spoleènì 
s dalšími  sucholazeckými sponzory pøispìl na 
vybavení pro expedici. Nyní se Honza 
pøedevším z rodinných a pracovních dùvodù 
vìnuje spíše "menším" zimním výstupùm 
v Norsku. 

redakce David Závìšický

Máte tip na další zajímavé sucholazecké 
spoluobèany ve svém okolí, kteøí mají nìjakou 
netradièní zálibu nebo spoleèenský úspìch? 
Budeme velmi rádi, když nás na nì upozorníte.

skalním lezením u moøe. V posledních letech 
nejèastìji navštìvuje slovenské lezecké oblasti.
Honza je již 16 let èlenem Èeského 
horolezeckého svazu, což mu umožòuje 
pohybovat se po horách bez prùvodce. Zároveò 
je také v Krnovském horském spolku. Úèast 
v každém takovém spolku vychází finanènì asi 

foto: archiv Jana Koneèného

prosinec 2017

obce, které se v minulosti neujaly a uschly.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Bruntál B, který se hrál v sobotu 11.11. v 13:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 3:1 (1:0).

O svatomartinské sobotì 11.11. uspoøádalo SDH 
tradièní Kaprobraní. Nepøíjemný vítr a chladné 
poèasí neodradilo 70 dìtí, které si pøišly splnit 
úkoly na šesti stanovištích. Více str. 32. 
V pondìlí 20. listopadu  byla ordinace 
praktického lékaøe uzavøena.

V sobotu 18.11. se konal v revíru Hoš�ata 
myslivecký hon, který organizovalo myslivecké 
sdružení Hoš�ata. Honu se úèastnilo 22 støelcù 
a 17 honcù. Lovci vyšli smìrem od Tevy 
(Galeny) podél trati, následnì pak polem mezi 
N. Sedlicemi a S. Lazcemi smìrem k pøehradì 
a dále pak smìrem k myslivecké boudì až do 
Podvihova. V podvihovském sále se již tradiènì 

konala spoleèenská událost poslední leè 
s obèerstvením a tombolou. Lov mìl spíše 
spoleèenský charakter.
Místní knihovna bude otevøena naposledy 18. 
prosince. Od 19. prosince do 1. ledna 2018 
bude uzavøena. Znovu otevøena bude po 
Novém roce od 8. ledna 2018 a to od 16:00 do 
18.00 hodin.
SDH Suché Lazce se 25. listopadu zapojilo 
do celorepublikového projektu "Recyklujte 
s hasièi". V sobotu od 9 do 11 hodin probìhl 
u hasièské zbrojnice v Suchých Lazcích sbìr 
elektrozaøízení. Celkem ètyøi naši hasièi (D. 
Vavreèka, Ing. P. Paláèek, J. Lerche ml. a M. 
Macík) pomohli obèanùm zbavit se vysloužilého 
elektrozaøízení a pomohli tak elekologicky 
zlikvidovat celkem 119 spotøebièù. Více str. 31.

V sobotu 25.11. se v kulturním domì od 16 
hodin konala slavnostní schùze AVZO v rámci 
oslav 50. výroèí založení spolku. Na schùzi se 
sešlo kolem 40 èlenù a hostù. Mezi hosty byli 
také vedoucí pøedstavitelé dalších spolkù z naší 
obce. Více str. 12.
V nedìli 3. prosince se od 16:30 hodin konalo 
pøed obecním úøadem "Slavnostní rozsvícení 
vánoèního stromeèku". Na programu bylo 
vystoupení ZŠ Suché Lazce a Klubu dùchodcù 
Veselé berle. Po 18. hodinì pak následoval 
adventní koncert v kapli Andìlù Strážných, kde 
vystoupil také Petr Urbánek.

Miloš Holuša s Honzou Koneèným
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svaèinì v garáži a on nám v trenýrkách donesl 
kafe", smìje se Honza. (Ve stejné garáži pak pøi 
zásahu policie našla "složenou" znaènou 
hotovost.) Nezamìøují se však jen na støechy 
v Praze. Dìlají v celé naši zemi hodnì na 
Šumavì a také u nás na severní Moravì. 
Za zmínku stojí heraltická, sucholazecká 
a komárovská vìž kostela.
Jak vìtšina z nás jistì ví, "Konva", jak mu 
kamarádi øíkají, je velmi zdatným lezcem stejnì 
jako jeho otec Dušan. Lezení po skalách 
a ledovcích je jeho mnohaletým koníèkem. 
V minulosti díky tomuto sportu procestoval 
zajímavé èásti naší planety. Napøíklad se podíval 
do Peru v Jižní Americe, kde mìli v plánu vylézt 
na horu Huascarán (6.768 m.n.m.), Artesonraju 
(6.025 m.n.m.) a Pisco (5.752 m.n.m.), které se 
nacházejí v pohoøí Cordillera Blanca. Z tìchto 
hor se mu podaøilo vylézt jen horu Pisco, nebo� 
byly špatné snìhové podmínky. Po pøíjezdu do 
Peru podnikli Inca trail - týdenní pøípravný 
aklimatizaèní výstup. Navštívili také nìkteré 
ostrovy na jezeøe Titicaca v centrálních Andách.
Zpoèátku (od 2002) Honza hodnì "lozil" se 
svým kamarádem, sucholazeèákem Janem 
Jedlièkou, to  trvalo asi 10 let. "Jedla", jak  mu 
obèas øíkají, se však zamìøuje na pískovcové 
skály. (Adršpach apod.) Nyní pøevážnì 

z èasových dùvodù lezou každý zvláš� s jinou 
partou. Honza preferuje zimní lezení na 
ledopádech, kdy se pomocí cepínù a maèek 
zdolávají èlenité struktury ledopádù. Byl tøikrát 
v Oppdálu na ledopádech (až 300 m vysoké), 
dvakrát v národním parku Reisa (cca 150 km od 
polárního kruhu) a byl také na zimním pøechodu 
Femundsmark. Navštívil také v Norsku 
souostroví Lofoty, kde se lezou až 500 metrù 
dlouhé krásné skalní útvary a vìže. Za zmínku 
stojí také dvì expedice do Himalájí v Nepálu. 
Cílem první šestitýdenní expedice bylo lezení na 
Kusum Kanguru 6.367 m na jihozápadní stìnu 
(pøedstavte si stìnu 1,5 km vysokou. Na této 
stìnì se bìhem nìkolikadenního výstupu spalo 
na skalních policích). 
Podruhé byl v Nepálu na svatební cestì 
s manželkou Karolínou na treku do základního 
tábora pod Annapurnu (cca 8tis m).
Nìkolikrát byl také v Alpách, napøíklad na 
nejvyšší hoøe Rakouska Grossglockner (3.798 
m) nebo na Matterhornu (4.478 m). Na 
Slovensku to pak byly mimo jiné zimní výstupy 
na Gerlachovský štít. Co se týèe skalního lezení, 
tak byl na Ukrajinì na Krymu, kde jsou 300 
metrové stìny, dále pak v Chorvatsku, Itálii, 
Rakousku a Polsku. V roce 2007 byl také 
v Thaisku v Ton Sai na poloostrovì Krabi, kde 
je jedna z nejvìtších horolezeckých oblastí se 
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Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

Drakiáda 2017
V nedìli 15. øíjna od 15 hodin jsme poøádali 
první akci v tomto školním roce - Drakiádu. 
Letos jsme se kvùli rekonstrukci školního høištì 
sešli na obecním fotbalovém høišti. Poèasí nám 
vyšlo naprosto ukázkové, sluníèko krásnì svítilo 
a trpìliví se doèkali i vìtøíku. Dìti od nás 
dostaly v hospodì na høišti párky v rohlíku. 
Dìkujeme Dominiku Satkemu a jeho pøítelkyni 
za pøípravu. Dále pak jsme dìtem rozdaly 
sušenky a èaj, rodièe si mohli pochutnat na 
vynikajícím punèi. Klub rodièù ve složení Bára 
Závìšická, Petra Nelešovská, Zdenka Koláøová, 
Lada Popková, Monika Ondrová a Vlaïka 
Lencová MOC DÌKUJE všem, kteøí na akci 
pøišli a pobavili se.
Taškaøice 4.
V pátek 3. listopadu zaèala v 18. hodin u školy 
podzimní Taškaøice 4. Letos byla tato akce 
velice úspìšná a hodnì strašidelná. Dìkujeme 
všem, kteøí pøišli a zvládli celou trasu projít až 
do konce. Vydat se za tmy kolem høbitova, projít 

èerným lesem a temnou loukou vyžadovalo 
velkou dávku odvahy. Po celé trase na dìti 
èekaly kromì strašidel také úkoly. Dìti hledaly 
kaštany, poèítaly netopýry a houkaly jako sovy.  
Dìkujeme všem strašidlùm, která nahánìla 
opravdu pekelnou hrùzu. Velký dík patøí 
restauraci Heja. I pøes svoji dopøedu 
plánovanou akci (Rybí hody) nás pøijali 
a pøipravili obèerstvení pro dìti. Dìti od nás 
dostaly teplý èaj, medaili odvahy a na památku 
ježka na špejli. A nakonec dìkujeme panu 
starostovi, který nám opìt pøispìl finanèním 
sponzorským darem.
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Co je nového v základní škole? a mohli se seznámit i s celosvìtovým unikátem - 
super-poèítaèem. Zážitek výborný! Prosinec je 
pak tradiènì ve znamení zkoušek a tréninkù na 
Koledování v kapli. To letošní se ponese 
v netradièním a moderním duchu, klasických 
koled bude pomálu, ale tìch si ještì 
v obchodech a na trzích užijeme jistì dost 
a dost. Všem dìtem i paním uèitelkám dìkujeme 
za vysilující a obìtavou pøípravu, ale výsledek 
bude urèitì jako každý rok skvìlý! Tímto si Vás 
také dovolujeme pozvat na Koledování v kapli, 
které se uskuteèní ve ètvrtek 7. prosince 2017 
od 16 hodin v kapli.
Na závìr bychom chtìli všem rodièùm, 
prarodièùm, kamarádùm i obèanùm Suchých 
Lazcù popøát krásné a nièím nerušené Vánoce 
a úspìšný krok do roku 2018! Malí a velcí ze 
sucholazacké školy.

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Od posledního vydání zpravodaje se toho 
ve škole mnoho neodehrálo - tedy kromì 
klasického uèení, zkoušení, domácích úkolù 
a všeho, co ke škole patøí. 20. øíjna 2017 
navštívili žáci 5. roèníku ZŠ TGM Opava 
(Riegrova), kde v rámci Dne otevøených dveøí 
mìli možnost si školu prohlédnout, seznámit 
se s ní, byl pro nì pøipraven pouèný a pokusný 
program. Ve støedu 25.10.2017 pak dìti 
absolvovaly výchovný koncert Pavla Nováka 
ml. v kinì Mír. Po podzimních prázdninách 
navštívili naši nejmenší prvòáèci Slezskou 
nemocnici v Opavì, kde se podívali na dìtské 
oddìlení a poznali, jak se uèí dìti, pokud 
náhodou musí strávit nìjaký èas v nemocnici. 
Ti nejstarší zase mìli 9. listopadu možnost 
navštívit TU Vysoké školy báòské v Ostravì, 
kde na nì èekalo spoustu zajímavých informací 
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Známí neznámí

V prosincovém zpravodaji Vám pøinášíme 
rozhovor s horolezcem Janem Koneèným. 
Honza je vyuèený klempíø a již 20 let pracuje 
v tomto oboru. Je zamìstnanec spoleènosti KAP, 
která je jednou z nejlepších ve svém oboru. 
Klempíøina ho baví, ale bere svoje zamìstnání 
jako práci. "Na støechách jsem strávil více èasu 
než na zemi", dodává s úsmìvem. Honza zaèal 
letos pracovat na zajímavé zakázce, a jak se 
pozdìji ukázalo, bylo jich mnohem více. Jako 
pokrývaèi strávili letos asi pìt týdnù na 
rekonstrukci støechy Pražského orloje. Na 
opravy nastoupili 30.9 a skonèili 1.11.2017. Na 
Orloji se mìnila stará krytina za novou bøidlici 
a oplechování. Pracovali v týmu 6-10 lidí. 
Nejvíce lidí cca 10 - bylo na tzv. "trhaèce" staré 
krytiny. Pøi realizaci museli být maximálnì 
opatrní a pracovat systematicky. Kolem Orloje 
byly nataženy bezpeènostní sítì a další bezp. 

Vážení ètenáøi, v této rubrice jsme Vás již 
v minulém èísle informovali o zajímavých 
osobnostech a spoluobèanech z naší obce, kteøí 
mají zajímavé záliby nebo osobní a spoleèenské 
úspìchy. Do budoucna bychom zde chtìli 
pøiblížit také zajímavé rodáky a osobnosti naší 
obce z doby minulé. Budeme rádi za vaše tipy.

opatøení. Pád bøidlicové tašky z takové výšky 
pøi hustotì turistù, kteøí se dole dennì vystøídali, 
by byl jistì fatální. Nesmìlo nic spadnout a stará 
krytina vèetnì høebíkù a oplechování se musela 
ruènì ukládat do speciálních kontejnerù. Na 
pracovištì se dostávali speciálním úzkým 
výtahem a dále pak 8 pater postupovali po 
lešení. Tento výtah sloužil také ke svozu 
materiálu. Pøi realizaci se Honza dostal do míst, 
kde se bìžný turista a dokonce ani správci 
objektu hned tak nedostanou. Na horní vìži 
Orloje objevili mimo jiné pamìtní desku z roku 
1949 s podpisy všech pokrývaèù, kteøí 
naposledy na støeše pracovali. Zajímavé bylo 
zjištìní, že opravy v roce 1949 dìlali pracovníci 
zdarma (z prestiže), což si v dnešní dobì umíme 
jen stìží pøedstavit. Ubytování mìl zajištìno 
v Praze Libni asi 15 minut od stavby. Pøi své 
práci se Honza dostal na více zajímavých míst, 
než je Pražský orloj. Napøíklad pracoval na 
støechách tìchto historických budov: 
Vladislavský sál na Pražském hradì, Židovská 
synagoga, Mìstská knihovna (Karlovo námìstí), 
Rudolfínum, Umìleckoprùmyslové muzeum 
v Praze, Petschkùv palác (za II. Svìtové Války 
byla tato budova sídlem gestapa), Kavárna 
Slávie a podobnì. "Vzpomínám, jak jsme dìlali 
støechu Radovanu Krejèíøovi. Sedìli jsme na 
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po dnešní podobu Asociace víceúèelových 
základních organizací. Hlavní zprávu pøednesl 
Bøetislav Janošek, který byl jedním ze 
zakládajících èlenù Svazarmu v Suchých 
Lazcích a spoleènì s Richardem Denerem patøí 
po celých 50 let k nejaktivnìjším a nejdéle 
èinným èlenùm organizace. Nejdéle úøadujícím 
pøedsedou v historii organizace je Oldøich 
Kubesa, který byl zvolen do èela v roce 1981 
a funkci vykonává dodnes.
Slavnostního shromáždìní se zúèastnili bývalý 
starosta obce Miloš Kostøiba, souèasný starosta 
Petr Oriešèík, èelní pøedstavitelé místních 
organizací a nejstarším hostem byl pan Tomeš 
Vašek. Za krajskou organizaci AVZO se dostavil 
její pøedseda pan Ivo Michna, který nám pøedal 
èestný titul "Vzorný poboèný spolek AVZO 
TSÈ ÈR" udìlený Výkonným výborem AVZO 
TSÈ ÈR za padesátiletou úspìšnou práci.
Úèastníci slavnostního shromáždìní si mohli 
prohlédnout fotodokumentaci na pøipravených 
panelech, kde byl pøehled èinnosti za uplynulé 
pùlstoletí, k dispozici byly kroniky ze 
svazarmovské doby organizace a rovnìž bohatá 
fotokronika dokumentující èinnost za 
posledních 10 let. Každý z úèastníkù obdržel 
DVD zachycující celou dobu existence spolku. 
DVD obsahuje rovnìž historické fotografie ze 
zaèátkù pøátelských setkání s kmotry 
z Agrostroje Jièín a z prací na obecních akcích. 
Zde bych chtìl podìkovat Davidu Závìšickému, 
který vìnoval spoustu èasu zdokumentování 
celé naší èinnosti a vytvoøil uvedené DVD. 
A jaké plány máme do pøíštího roku? 
Mimo brigádnické èinnosti na údržbì areálu 
plánujeme 28.4.2018 již 33. roèník soutìže 
ve støelbì z malorážky "O pohár osvobození 
Suchých Lazcù", 20.5.2018 soutìž tøíèlenných 
družstev ve støelbì z malorážky a støelecký den 
pro dìti a 16.6.2018 nohejbalový turnaj.

Ing. Bøetislav Janošek

Završili jsme 50. rok své èinnosti
Druhé pololetí letošního roku bylo ve znamení 
pøíprav na slavnostní shromáždìní k 50. výroèí 
založení organizace Svazarmu v Suchých 
Lazcích, jejíž nástupnickou organizací je 
Asociace víceúèelových základních organizací 
technických sportù a èinností ÈR - AVZO TSÈ 
ÈR - poboèný spolek Skála v Opavì - Suchých 
Lazcích.
V prùbìhu záøí a øíjna jsme provádìli bìžnou 
údržbu areálu støelnice. Hlavní brigáda se 
uskuteènila 28. øíjna, kdy byl proveden celkový 
úklid areálu po letošní sezónì, areál byl 
zazimován a zabezpeèen proti mrazùm a snìhu 
podepøením konstrukcí a odvodnìním potrubí. 
Èelní møíže byly po odstranìní rzi natøeny 
základní barvou.
21. øíjna jsme uspoøádali místní pøebor ve 
støelbì z malorážky, což byl poslední oficiální 
závod v letošním roce. Vítìzství z minulých let 
obhájil Bøetislav Janošek pøed Václavem 
Pchálkem a Sabinou Kubesovou. Poslední 
neoficiální støeleckou akcí bude 16. prosince 
tzv. Poslední výstøel, kdy se soutìží ve støelbì 
z malorážky, pistolí a vzduchovky. Tímto 
netradièním závodem bude areál støelnice pro 
letošní rok uzavøen.
24. listopadu se uskuteènilo slavnostní 
shromáždìní, na nìmž jsme si pøipomnìli celou 
padesátiletou historii našeho poboèného spolku 
Skála a to od vzniku základní organizace 
Svazarmu, který byl založen v listopadu 1967 až 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR
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nesouhlasí a všech 11 zastupitelù ho zamítlo. 
Již v minulosti nové zastupitelstvo podalo 
námitku k návrhu územního plánu, kde 
nesouhlasí s vytváøením prùmyslových zón 
v dolní èásti obce (RKL, RVR), které jsou 
do návrhu územního plánu zavedeny. Stavební 
úøad a potažmo magistrát mìsta nám v tomto 
nevyhovìl, protože se jedná o dùsledek 
rozhodnutí zastupitelstva z 6. zasedání 3.4.2007, 
kdy byl schválen (pro:5, proti:2, zdrželi:2.) 
požadavek RKL na vybudování areálu. Toto 
rozhodnuti mimo jiné zmìnilo funkènost 
lokality v územním plánu (na prùmyslovou 
zónu). RKL, konkrétnì jednatel Karel Suchánek, 
nechal vypracovat (publikováno 11/2017), 
napøíè zamítavému stanovisku našeho 
zastupitelstva, dokumentaci EIA (což je 
hodnocení vlivu na životní prostøení). Shodou 
okolností tento dokument zpracovala stejná 
osoba, která zpracovávala EIA pro jižní a 
severní obchvat. Hádejte, jak dopadl výsledek 
posouzení. 
Viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/
EIA_MSK2086 
V dokumentaci se píše, že zastavìná plocha se 

2 2zvedne z 9.216 m  na 20.743 m  a vznikne ještì 
vìtší hala o výšce 14 m! V areálu se mají 
skladovat chemické látky a smìsi 
s nebezpeènými vlastnostmi dle naøízení ES 
è. 1272/2008 (CLP). Nebezpeèné chemické 
látky a smìsi vèetnì farmaceutických výrobkù 
zde mají být v množství 1.630 tun! Obáváme 
se vzniku nové ekologické zátìže, nebezpeèí 
úniku a požáru. V areálu se skladují také PHM 
v množství 60 tun. Zvedne se také poèet míst 
pro nákl. vozidla z 52 na 96, což bude mít za 
následek znaènou hluènost. Hala se dotkne také 
obyvatel Komárova, pøedevším Kravaøova, 
hlavnì hluèností a navýšením poètu kamionù, 
které budou pendlovat mezi Tevou a RKL(nic 
by neøešil ani plánovaný obchvat). Jedná se 
o nevratnou zmìnu, která postihne jak ráz 

obce, tak i obyvatele. Podívejte se, jak hodnotí 
EIA, zpracovaná na objednávku RKL paní Ing. 
Pavlou Žídkovou, nìkteré vlivy: "významné 
krajinné prvky - žádný vliv, zvláštì chránìná 
území - žádný vliv, kulturní dominanty krajiny - 
žádný vliv, harmonické mìøítko - støednì silný 
vliv, harmonické vztahy - slabý vliv." nebo 
"Krajinný ráz - S realizací zámìru se reliéf 
lokality výstavby sledovatelným zpùsobem 
nezmìní." 
Co si o tom myslíte?
EIA podle našeho názoru již neplní svùj úèel 
a slouží jen jako nástroj, jak legalizovat pøání 
stavitele. Pøesvìdèili jsme se o tom také u EIA 
obchvatu Komárova. Nelíbí se nám ignorace 
rozhodnutí zastupitelstva a názorù obèanù 
mìstem Opava potažmo stavebním úøadem 
Opava. Podnikáme v tomto ohledu takové 
právní kroky, které budou bránit naše práva 
a zájmy.
V dokumentaci EIA se také píše o tìžbì 
štìrkopísku v lokalitì Štítina v rozsahu 175 
000 t/rok a pøedpokládá se provoz 32 TNA za 
den v denní dobì, tj. 64 prùjezdù. Tohle pro nás 
bylo pøekvapením a bude nás zajímat názor 
Štítiny, Nových Sedlic a hlavnì Kravaøova, 
kterých se to jistì dotkne. (mìli by údajnì jezdit 
pod železnièním mostem, "kolem Kuldy")

 V pondìlí 6. listopadu 2017 nás stejnì jako 
všechny v naší obci zasáhl neèekaný odchod

Jana Sonka. 
Tato nenahraditelná ztráta skvìlého èlovìka 
a kamaráda všemi otøásla. Chtìli bychom 
tímto vzdát èest jeho památce. Jan byl 
vytrvalým bojovníkem za naše hodnoty 

a odkaz našich pøedkù. 
Byl nám vzorem a oporou. 

"S Janem Sonkem odešel kus ducha 
Suchých Lazcù."
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Fotografie z oslav padesátiletého výroèí založení SVAZARM - AVZO

foto: Ing. Bøetislav Janošek

Vážení spoluobèané, dovolte, abychom Vás 
informovali o èinnosti našeho spolku.
Obchvat Komárova 
Jak pravdìpodobnì vìtšina z vás zaznamenala, 
prošel vývoj boje proti jižnímu obchvatu další 
etapou. Schvalovací proces je bìh na dlouhou 
tra� a je složen z nìkolika dílèích jednání. Je 
však dùležité na každém z tìchto jednání být 
a hájit naše zájmy. Zdaleka není vše rozhodnuto 
a my musíme vytrvat v naší práci, nebo� se nyní 
ukazuje, že právo je na naší stranì. Snahou 
hrstky vlivných úøedníkù a politikù, kteøí znají 
mechanizmy schvalovacích procesù, se nás 
snaží od tohoto boje odradit. Právì neèinnost 
a pøedèasná rezignace na naše práva je jediným 
skuteèným rozhodujícím mechanizmem v tomto 
procesu. Pokud bychom se chovali pasivnì, celá 
mašinérie by protlaèila zájmy lobistù. Proto si 
vážíme každé spolupráce obèanù s námi 
a dìkujeme Vám tímto za Vaši podporu. 
V žádném pøípadì se nenecháme odradit 
a budeme dále pokraèovat.
V úterý 12.9. natáèela Èeská televize reportáž 
o problematice jižního a severního obchvatu 
Komárova s našim spolkem. Jan Sonek 
v reportáži vysvìtloval zábor pùdy a dopady 
jižní varianty. Následoval zájem dalších medií, 
kterým jsme vysvìtlovali naše postoje, dùsledky 
a ignoraci našich pøipomínek úøady. 
V reportážích, bohužel, zaznívaly také 
dezinformace a nepravdy ze strany ØSD 
o jižní variantì, což nás velmi rozzlobilo.
V úterý 10.10. jsme v 9:30 s více než 40 našimi 
spoluobèany jeli autobusem vyjádøit náš 
nesouhlas s jižním obchvatem na "Veøejné 

projednání návrhu aktualizace Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje" tzv. ZUR, 
které se konalo v budovì Krajského úøadu 
Moravskoslezského kraje. Z jednání na kraji 
vyplynulo, že úøedníci mìsta Opavy zatajili na 
kraji negativní postoj obèanù proti jižnímu 
obchvatu. Zastupitelé kraje pak bez tìchto 
informací a bez vìdomí vedení MÈ Suché Lazce 
vedli další jednáni. O to víc byli pøekvapeni, 
když nás na jednáni dorazilo tolik. Reálnì to pøi 
jednáních funguje tak, že pokud se neozvete 
a pøedem rezignujete, bere se to jako souhlas. 
Ve spolupráci se špièkovými právníky jsme 
vznesli námitky zmocnìného zástupce 
veøejnosti k aktualizaci Zásad územního rozvoje 
MSK. K námitce jsme potøebovali vaše podpisy 
a i když staèilo jen 200 podpisù, podaøilo se 
nakonec zajisti do 16.10.2017 celkem 650 
podpisù, z toho bylo min. 100 z Komárova. 
Moc Vám za to dìkujeme. Ve spolupráci 
s právníky a dalšími odborníky nyní 
pøipravujeme další kroky a jsme pøipraveni jít 
do soudního sporu. Pøipomínám, že jen 
v sucholazeckém katastru je 53 majitelù 
dotèených obchvatem a 52 z nich je proti 
prodeji. Podobná situace je také v katastru 
Komárova. Ve støedu 1.11. po 19:00 ve vinárnì 
U Baly se konalo uzavøené jednání 
s Komárovem ohlednì obchvatu. Øešily se 
postoje a strategie k problematice obchvatu. 
I když nelze oèekávat pøehnanou aktivitu 
ze strany Komárova, v zásadì jsme se shodli 
a chápeme jejich potøeby. Komárov také 
preferuje sever. Nyní jednoznaènì obì obce 
preferují øešení Severní varianty.

Rozšíøení kapacity RKL na dvojnásobek!
Na 26. zasedání zastupitelstva ze dne 29.8. 
se v bodu 9 objevil požadavek RKL "žádost 
o vyjádøení k novostavbì". RKL se snaží 
o rozšíøení areálu na dvojnásobnou velikost! 
Zastupitelstvo s tímto rozšíøením zásadnì 

Obèanské sdružení S. Lazce obèanùm 

pøedseda o.s.
Ing. Václav Skuplík

èlen výboru
David Závìšický
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klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelci Støeleckého klubu polní kuše Suché 
Lazce pokraèovali v probíhající venkovní 
sezónì. Další závod uspoøádal oddíl Savana 
Klub Kuší Kostelec na Hané 10.6.2017 
v Èechách pod Kosíøem. Oldøich Kubesa 
a Sabina Kubesová se oba umístili na 2. místì 
ve svých kategoriích.
Sabina Kubesová se zúèastnila v období od 20. 
do 23. èervna 2017 ve Veliko Trgovišæi 
v Chorvatsku mezinárodního trenérského 
kurzu. Po absolvování tohoto kurzu obdržela od 
mezinárodního svazu kuší certifikát pro trenéra 
støelby z kuše.
Oldøich Kubesa a Sabina Kubesová se po 
trenérském kurzu zúèastnili od 24. - 25. èervna 
2017 závodu Croatia Cup, jež byl generálkou 
na nadcházející mistrovství svìta 
v chorvatském Osijeku. Sabina Kubesová se 
prostøílela na 7. místo. Oldøich Kubesa závod 
nedostøílel pro poruchu na zbrani. Po návratu 
z tohoto závodu se musel Oldøich Kubesa poprat 
v šibenièním termínu 14 dnù se zlomeným 
lukem a natrénovat na mistrovství svìta.
Jak z pøedcházejícího vyplývá, støelci ze 
Suchých Lazcù byli nominováni na mistrovství 
svìta, které se uskuteènilo od 10. do 16. 
èervence 2017 v již zmínìném Osjiku. Oldøich 
Kubesa se musel i pøes veškerou snahu spokojit 
s 27. místem. Sabina Kubesová se 
v mezinárodní konkurenci neztratila a se svým 
výsledkem se umístila na 14. místì. Èeské 
družstvo žen ve složení Sabina Kubesová, Hana 
Nedìlníková a Irena Hynková vystøílelo 
bramborovou medaili.
Sezóna 2017 pokraèovala 29. - 30. èervence 
2017 Evropským pohárem Bohemia Cup, 

který se tradiènì konal na Novém stadionu 
v Otrokovicích. Oldøich Kubesa se v kategorii 
seniorù prostøílel na 5. místo. Sabinì Kubesové 
se tento závod moc nepovedl, ale i pøesto se 
umístila na 4. místì. Družstvo Czech A, ve 
kterém byla i Sabina Kubesová, skonèilo hlavnì 
díky zaváhání právì Sabiny rovnìž na 4. místì 
a to o pouhé 2 body.
Dne 12.8.2017 probìhl v Litultovicích další 
závod zapoèítávaný do Èeského poháru a 
Èeské ligy. Tento závod nebyl pro sucholazecké 
barvy pøíliš úspìšný. Oldøich Kubesa skonèil 
o pouhé 2 body na ètvrtém místì. Sabina 
Kubesová se musela spokojit se 3. místem.
Nejdùležitìjším závodem pro všechny èeské 
støelce je mistrovství Èeské republiky. Letošní 
mistrovství se uskuteènilo 9. - 10. záøí 2017 
v Otrokovicích. Oldøich Kubesa se po boji 
prostøílel na krásné 3. místo. Sabina Kubesová 

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce seznámil se svými zkušenostmi z misí 
v Afghanistánu a Kosovu, letec, plk. pan 
Lindovský, jehož bylo poutavé vyprávìní 
o èinnosti letcù, hostem klubu byl i pan 
Borùvka, vyhlášený odborník na preparování 
zvíøat, nebo paní Laryšová, která v klubu 
vyprávìla o svých cestách v Africe vèetnì 
promítnutí snímkù z tìchto cest. Vítaným 
hostem byl i pan Dušan Koneèný se svým 
vyprávìním a snímky ze svých dobrodružných 
slézání svìtových velehor.
Pøíjemnou zábavu v klubu také podporovaly 
hudební produkce tìch èlenù klubu, kteøí 
ovládali hru na nìjaký hudební nástroj, ale 
i hostù, mezi nìž mnoho let patøila rodina pana 
Slavíka, který své talentované dìti dokázal 
zapojit pro pobavení dùchodcù. U pøíležitosti 
náboženských svátkù Vánoc i Velikonoc, ale 
i pøi vzpomínce na MDŽ zpøíjemòovaly 
program klubu dìti místní školy dobøe 
pøipravené pro ten úèel svými uèitelkami. Èas 
od èasu èlenové klubu ke své spokojenosti 
navštívili nìjaký koncert nebo divadelní 
pøedstavení v opavském divadle. Do 
vzdìlávacího programu lze také zaøadit 
každoroèní autobusové zájezdy, na nichž bylo 
vždy nìco k vidìní i nevšednímu poznání. 
K tomu poznání patøila napø. návštìva TONAKu 
v N. Jièínì, Planetárium v Porubì, plavba lodí 
na Ba�ovì kanálu, zdolání Stezky v oblacích, 
návštìva likérky v Prostìjovì, návštìva 
biofarmy v Kružberku a mnohé další atraktivity, 
které úèastníky zájezdu obohatily o nové 
vìdomosti. Obèané naší obce mohli zaznamenat, 
že se èlenové klubu zapojují do rùzných akcí 
organizovaných obecním úøadem, jako je 
posvícení, gulášfest, výstava ovoce, úklidové 
brigády apod. Øadu let se shromáždìní 
dùchodcù konala v kulturním zaøízení obce a to 
až do záøí roku 2008. Protože si dùchodci museli 
úklid v tìchto prostorách konat sami a byly s tím 
spojené urèité problémy, které obecní úøad nebyl Rok 1980 sál Bíleho andìla (foto: Kalužík)

schopen vyøešit, pøivítali všichni nabídku pana 
Baly, aby své aktivity klub pøesunul do jeho 
restaurace, kde mohou využívat i výrobkù tamní 
kuchynì. Spokojenost z tohoto rozhodnutí je na 
obou stranách.
Za dvacet pìt let z pochopitelných dùvodù 
došlo k veliké obmìnì èlenù klubu. Opustili 
klub výborní bavièi, jako byli paní L. Koneèná, 
pan R. Žùrek, pan Tkaèík a další, pøišli jiní, 
mezi nìž patøí paní Emilie Pchálková, pan 
Jindøich Louda, pan Heèko a další, kteøí 
vytváøejí dobrou spoleèenskou atmosféru a ta 
pøitahuje na shromáždìní i ty èleny, kteøí už 
mají i zdravotní problémy.
Smyslem vytvoøení klubu, k nìmuž dal popud 
starosta obce pan RNDr. Jan Bøemek, bylo 
obohatit spoleèenský život v obci po zmìnì 
politického režimu, vytvoøit dobré spoleèenské 
klima, ale i dobré zázemí pro ty, kteøí mají rádi 
spoleèenský život. Klub dùchodcù se dobøe 
zapsal mezi ostatní spoleèenské a zájmové 
organizace v obci a mìlo by tomu tak být 
i v budoucím vìku. Dvacáté páté výroèí 
existence klubu dùchodcù v naši obci je 
dùkazem toho, že tam, kde je pochopení pro 
spoleèenskou aktivitu starších spoluobèanù, tam 
je i dobré spoleèenské klima. Pøejme si, aby 
tomu bylo v naší obci i nadále.

let
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MUDr. Vít Kašpárek

Rád bych využil prostoru v tomto zpravodaji 
ke sdìlení následujících informací. 
V pracovních dnech po vánoèních svátcích bude 
ordinace praktického lékaøe v Suchých Lazcích 
v provozu takto: 
Ve støedu 27. prosince a v pátek 29. prosince 
vždy od 14:00 do 16:00 hodin. Ze ètvrteèního 
rána bude tedy ordinace výjimeènì pøesunuta 
na støedeèní odpoledne.
Od 1. ledna 2018 zøejmì opravdu bude platit 
povinné vystavování elektronických receptù 
ve zdravotnických zaøízeních. Aèkoli se objevila 
jistá politická vùle toto opatøení odložit, 
vzhledem k povolební situaci se to asi vèas 
nepodaøí. V ordinaci Suché Lazce bude 
vystavování receptù elektronicky zajištìno, 

Ordinace praktického lékaøe S. Lazce aèkoli se zákonem tuto povinnost naøizujícím 
pod sankcí až 2 000 000 Kè (!) nesouhlasím.
Snad se nenaplní ve vìtší míøe obavy, že nìkteøí 
lékaøi tak ze dne na den ukonèí svou èinnost. 
Od bøezna roku 2018 dojde v provozu ordinace 
k jedné velké zmìnì, plánuji namísto svého 
souèasného pracovního úvazku na Poliklinice 
Agel Ostrava pøevzít ordinaci v blízkosti centra 
Opavy a praxi v Suchých Lazcích s ní slouèit. 
Ordinovat pøímo v Suchých Lazcích pak hodlám 
vzhledem k poètu registrovaných pacientù 
dvakrát týdnì. Zmìna bude myslím prospìšná 
pro obèany dojíždìjící do Opavy za prací èi 
studiem, kdy bude k dispozici celkovì vìtší 
rozsah doby pro návtìvu ambulance, na druhou 
stranu bude dále zachována možnost návštìvní 
služby u klientù s omezenou pohyblivostí. 
O podrobnostech budu pozdìji dále informovat.
Závìrem bych i já rád všem popøál pøíjemné 
prožití adventu a v pøíštím roce vše dobré 
a krásné ! 

MUDr. Vít Kašpárek

utkali ve finálové støelbì. Jedná se o støelbu 
10 x 1 šíp na 50 metrù, kdy každý výstøel øídí 
rozhodèí pokyny - nabít, start, hodnocení 
a jednotlivé zásahy se veøejnì hlásí, takže 
všichni støelci mají pøehled o prùbìžných 
výsledcích. Do tohoto závodu se ze 4. místa 
probojovala i Sabina Kubesová, která se 
nakonec umístila na dìleném 3. místì.
Halovou sezónu jsme zahájili 18. listopadu 
v Kostelci na Hané. Oldøich Kubesa se se svým 
výsledkem prostøílel na 3. místo. Sabina 
Kubesová vybojovala 2. místo.
Tradièní závod Mikulášskou nadílku, který 
poøádá právì oddíl SKPK Suché Lazce, se 
letos uskuteèní 9.12.2017 v tìlocviènì Základní 
školy v Komárovì.

Sabina Kubesová

si svou formu naplánovala, jak nejlíp mohla. 
Pomìrnì suverénnì toto mistrovství ÈR ovládla 
a brala tak zlato.
Oldøich Kubesa a Sabina Kubesová ještì jednou 
vycestovali na závod do zahranièí. V období 
od 30.9. do 1.10.2017 se zúèastnili halového 
závodu ve Slavonském Brodì v Chorvatsku. 
Oldøich Kubesa se ve velké konkurenci umístil 
na 7. místì. Sabina Kubesová si vystøílela 
6. místo. Svou premiéru v uspoøádání závodu 
mìl oddíl SKZS Plumlov, jež uspoøádal 
7.10.2017 poslední závod letošní venkovní 
sezóny "Memoriál Bedøicha Korbaøe". 
Oldøich Kubesa ukonèil sezónu na 4. místì 
a Sabina Kubesová na 2. místì. Po oficiálním 
závodì probìhl ještì doplòkový závod pro 
8 nejlepších støelcù napøíè kategoriemi, kteøí se 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce

Klub dùchodcù
Lubomír Tichopád

dùchodcù majících zájem o èinnost v klubu, 
které mìlo probìhnout 22. ledna roku 1993. 
Tehdy se sešlo obèanù dùchodového vìku 
v kulturním domì ètyøicet a za úèasti pana 
Solného pøednesl návrh výboru klubu pan 
Rudolf Žùrek. Návrh byl pøítomnými schválen 
a tak se stal pøedsedou výboru klubu pan Alfréd 
Diehel, jednatelkou klubu paní Ludmila 
Koneèná, pokladní paní Vìra Volná, která je 
v souèasné dobì jedinou èlenkou od založení 
klubu a dále byli èleny výboru pan Ludvík 
Sukeník, pan Antonín Vìntus, pan Rudolf Žùrek 
a paní Miluše Havlíèková.
Tím, že vznikl výbor klubu, vznikly mu 
i starosti programové, aby se èlenové na 
shromáždìních pobavili, nìco nového se 
dovìdìli a také prohloubili své vzájemné vztahy. 
O zábavu se nejdøíve starali èlenové výboru, 
ale postupnì se do programu zapojovali i ostatní 
èlenové klubu a také pozvaní hosté z rùznými 
svými znalostmi. Jako pøíklad je možno uvést 
odborné pøednášky hostù, jakými byli prof. 

Jak šel èas aneb o jednom výroèí v naší obci.
V tomto mìsíci je tomu dvacet pìt let, kdy 
v naší obci byl ustaven Klub dùchodcù. V té 
dobì starosta obce pan RNDr. Jan Bøemek 
navrhl nìkterým obèanùm, kteøí již byli 
v dùchodu, aby se po vzoru dùchodcù 
v nìkterých jiných obcích organizovanì 
scházeli, spoleènì se bavili a byli též pøínosem 
spoleèenskému dìní v obci. A tak se iniciativnì 
sešli dne 17. prosince 1992 v jedné z místnosti 
obecního kulturního zaøízení starosta naší obce, 
èlen zastupitelstva pan Radek Solný spolu 
s nìkolika sucholazeckými dùchodci a dohodli 
se na založení klubu dùchodcù v naší obci. Této 
schùzky byli úèastni i dva zástupci klubu 

dùchodcù z obce Mokré Lazce, kteøí 
informovali úèastníky schùzky o tom, jak u nich 
Klub dùchodcù pracuje.
Hned na tomto prvním setkání byl navržen 
výbor klubu s tím, že bude pøedložen ke 
schválení na setkání ostatních oslovených 

Rajko Doleèek, Dr. Volný, Dr. Èerný, Dr. 
Šindeláø, ti všichni obohatili pøednáškami ze 
svého oboru vìdomosti èlenù klubu.
Shromáždìní klubu se úèastnili i další hosté 
s pøednesem svých znalostí ze své èinnosti, 
napø. kapitán Miloš Kostøiba, který úèastníky 

2.-3.11.1996 kulturní dùm 28.-30.10.1988 Kulturní dùm
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Milí koledníci! Blíží se opìt èas Tøíkrálové 
sbírky. Jelikož se nám nìkteré vedoucí skupinek 
vdaly a založily rodinu, tak tentokrát budu prosit 
o pomoc nejen dìti, ale i dospìlé. Vedoucí 
skupinky se mùže stát osoba starší 15 let. 
Prosím tedy rodièe, aby své dìti, které chtìjí 
koledovat v Komárovì a v Suchých Lazcích, 
(pøípadnì vedoucí skupinek z øad starších dìtí 
a dospìlých), abyste je pøihlašovali v ZŠ 
v Suchých Lazcích nebo v Komárovì a nebo 
pøímo u mne (723 274 331). V dobì mezi 27. 
a 30. 12. bychom mìli organizaèní schùzku. 
Místo a èas konání schùzky bude upøesnìn. 
Koledovalo by se v dobì od 2. do 14.1.2018. 

Èím více skupinek se nám podaøí sestavit, tím 
kratší dobu budeme potøebovat ke koledování. 
Vìtšinou nám na to staèí jeden víkend. Musím 
podotknout, že pøi letošní sbírce nám velice 
vyšel vstøíc sucholazecký pan starosta Petr 
Oriešèík, který nám na potøebnou dobu 
zpøístupnil obecní úøad, takže dìti byly èasto 
v teple na obèerstvení a zahøátí. Proto tedy 
prosím, pøihlaste své dìti co nejdøíve. Vìøím, 
že i tentokrát s Vaší pomocí se nám podaøí 
udìlat dobrou vìc. 
Na konci novoroèních bohoslužeb se bude 
udìlovat zvláštní požehnání tøíkrálovým 
koledníkùm. 
Tìším se na Vás.

Lenka Kubánková

Tøíkrálová sbírka 2018!

Pøíležitost ke svátosti smíøení: 
Sobota 16.12.2017 - S. Lazce 17:30 - 18:00 
Nedìle 17.12.2017 - N. Sedlice - 11:00, Raduò 
7:00-7:30 (14:00-17:00 Zpovìdní den v opavské 
konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie)
Pondìlí 18.12.2017 - Komárov 17:00 - 18:00*, 
Raduò 15:30 - 16:30* 
Úterý 19.12.2017 - Komárov 17:00 - 18:00
Støeda 20.12.2017 - Komárov 17:00 - 18:00
(* zpovídá cizí zpovìdník)

Poøad sváteèních bohoslužeb: 
Sobota 16.12.2017 - S. Lazce 18:00 (1).
Nedìle 17.12.2017 - Komárov 8:45 (1), 
N. Sedlice 10:15 (1), Raduò 7:30 (1).
Pondìlí 18.12.2017 - Komárov 18:00 (2).
Úterý 19.12.2017 - Komárov 18:00.
Støeda 20.12.2017 - Komárov 18:00 (2).
Sobota 23.12.2017 - N. Sedlice 17:00 (3), 
Raduò 16:00 (3).
Nedìle 24.12.2017 - Komárov 8:45 (5) /22:00 
(5), S. Lazce 15:00 (4), Raduò 20:30 (5).
Pondìlí 25.12.2017 - Komárov 8:45 (6), 

Vánoèní bohoslužby 2017
N. Sedlice 10:30 (6), Raduò 7:30 (6).
Úterý 26.12.2017 -  Komárov 8:45 (7), 
S. Lazce 10:30 (7), Raduò 7:30 (7).
Sobota 30.12.2017 - N. Sedlice 17:00 (8), 
S. Lazce 18:00 (8).
Nedìle 31.12.2017 - Komárov 8:45 (8) (9), 
Raduò 7:30 (8) (9).
Pondìlí 1.1.2018 - Komárov 8:45 (10), 
N. Sedlice 10:30 (10), S. Lazce 15:00 (10), 
Raduò 07:30 (10).

Vysvìtlivky: (1) 3. nedìle Adventní, koná se 
obnova manželských slibù! (2) mše sv. 
"Rorátní", (3) 4. nedìle Adventní (4) mše sv. 
Vigilie narození Pánì, (5) mše sv. "Pùlnoèní", 
(6) slavnost narození Pánì - zasvìcený svátek! 
(7) svátek sv. Štìpána, prvomuèedníka (8) svátek 
Svaté rodiny (9) mše sv. na podìkování s 
prosbou o boží pomoc do nového roku, bìhem 
které bude statistika a finanèní vyúètování za 
uplynulý rok. (10) Nový rok, slavnost matky 
boží, panny Marie - zasvìcený svátek! 

Koná se žehnání tøíkrálovým koledníkùm!

Pøátelé! Pøed nìkolika lety bylo na chilské 
poušti Atacama témìø sedm set metrù pod 
zemským povrchem uvìznìno 33 horníkù. Celý 
svìt sledoval záchrannou akci a všichni byli 
š�astní, když po 69 dnech horníci v kapsuli 
Fénix opouštìli temnou jámu a mohli opìt 
spatøit svìtlo svìta. Myslím si, že mnozí z nich 
tehdy zaèali nìjakým novým zpùsobem vnímat 
to, co se jim ještì pøed nedávnem zdálo 
obyèejné, všední a šedé, možná nìkdy až nudné. 
Co tito muži museli prožívat, když po takové 
dobì odøíznutí od svìta v temných dùlních 
šachtách mohli poprvé navázat kontakt s 
okolním svìtem? Co cítili, když pøišel den 
záchranné operace a postupnì každý z nich 
vstupoval po jednom do kapsule? 
Možná, pøátelé, nìkoho z vás napadne, co má 
tato událost spoleèného se slavením Vánoc? 
Slavíme pøece Boží narození - èas radosti, 
veselosti. Jsem totiž pøesvìdèen, že na každém 
z tìchto horníkù doba strávená v podzemní 
šachtì, doba oèekávání záchrany, doba jejich 
osobního adventu a také den vysvobození, 
zanechaly nesmazatelnou stopu! 
A jak to bude letos se mnou? S tebou? 
Ztotožòuji se s tìmi, kteøí ve svém životì 
zùstávají ve tmì? Jak vùbec vypadá moje tma, 

Vánoce - dùvod k radosti a k oslavì! co je mým životním stínem? Jakou zmìnu ve 
mnì zpùsobí pøíchod velkého svìtla Boží lásky, 
jakým je Ježíš? Co bylo a co je mou nadìjí? 
A možná je všechno úplnì jinak. Možná si 
myslíš, že nepotøebuješ žádného Zachránce, 
Spasitele. A Vánoce, že jsou jen každoroèním 
tradièním èasem pohádek, dárkù, rodinných 
setkání a podobnì? U toho prvního Božího 
narození sice nebylo tolik pohody, dárkù, 
sváteèních tabulí, stromkù, koled, ale koho 
to dnes zajímá? 
Pøátelé! Horník, který po nìkolika mìsících 
strávených v podzemí, pocítí na své tváøi vánek 
èerstvého vzduchu; polárník, který po 
nekoneènì dlouhé polární noci vidí poprvé 
svítání; rodièe, kteøí po dlouhém oèekávání 
koneènì drží v náruèi své vytoužené dítì 
- každý z nich má pádný dùvod k radosti 
a k oslavì! A co my? Jak to letos bude s námi? 
Velice rád bych s každým z vás, milí ètenáøi, 
o letošních Vánocích zpíval v našem kostele, 
všechny ty krásné koledy, jež patøí k tradici 
a dìdictví této zemì, také i tu píseò, která hlásá: 
"Vítej, Jezu Kriste, Synu Panny èisté, vítej, 
spáso naše jediná!"
S pøáním prožití krásných vánoèních svátkù 
a úspìšného vstupu do nového roku 2018.
 

Váš faráø P. Adam Ma³ek 
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