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jsem velmi rád, že Vás mohu opìt pozdravit 
prostøednictvím dalšího vydání našeho 
sucholazeckého zpravodaje, který Vám opìt 
pøináší ohlédnutí za vším podstatným, co se 
v Suchých Lazcích za poslední mìsíce 
uskuteènilo, odehrálo èi probìhlo. Toto vydání 
zpravodaje je výjimeèné tím, že je první 
v jubilejním roce 2017.

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 kvìtnu 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 17:00-19:00 tel. starosta: 
734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. M. Škrobánková 
www.davedesign.cz, tel.: 608 722 154
bøezen 2017, náklad 320 výtiskù
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Roce, který s naší obcí už bude navždy spjat 
s oslavou 640 let od první písemné zmínky o 
Suchých Lazcích. Doufám, že v prùbìhu celého 
roku 2017 se nám bude daøit Vám pøinášet 
spoleèenské a kulturní akce, které dùstojnì 
upozorní na toto výroèí naší obce a že ho 
následnì také náležitì oslavíme. Pøímé oslavy 
výroèí probìhnou spoleènì s každoroèním 
posvícením, jež nakonec probìhne opìt v centru 
obce. Návrh, že bychom mohli kvùli oslavám 
tento roèník posvícení pøemístit na obecní høištì 

nebyl v zastupitelstvu schválen, a proto se 
mùžete tìšit na tradièní posvícení v centru obce 
i s oslavou 640 let obce. Tradiènì Vás v mém 
úvodním slovì informuji o nejdùležitìjších 
událostech v rámci fungování obecního úøadu. 
Prvnì bych Vás rád informoval, že od 1.4.2017 
již koneènì obecní úøad mìstské èásti pøebírá 
službu Èeská pošta PARTNER. S pøechodem 
poštovních služeb pod obec jsme navýšili 
provozní hodiny o dalších pìt hodin na celkem 
20 týdnì a upravili otevírací dobu, tak, aby naši 
obèané mohli poštu navštìvovat v dopoledních 
i odpoledních pozdìjších hodinách než doposud. 
S fungováním služby PARTNER se váže další 
událost a to, že jsme pøijali novou 
zamìstnankyni na plný úvazek, která souèasnì 
bude zajiš�ovat provoz pošty a také bude novou 
asistentkou starosty. Pøeji Zuzce Kubicové, aby 
jí práce bavila, naplòovala a aby všichni obèané 
byli spokojeni s její prací. Další velmi dùležitou 
událostí je fakt, že naše referendum, které 
probìhlo v roce 2012 k jižnímu obchvatu 
Komárova je kvùli formálním chybám neplatné 
a budeme ho muset opakovat. Prozatím je 
termín opakování referenda zamýšlen spoleènì 
s konáním voleb do Poslanecké snìmovny na 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

28.

založení sboru v naší obci, které se konaly loni 
v èervnu. Spolu s výtvarnými díly byl do 
soutìže zaøazen také krátký literární pøíspìvek 
z pera Barbory Novákové.
Dalším zpestøením tréninkù v tìlocviènì bude 
návštìva zástupcù Èeského èerveného køíže, 
kteøí budou mít pøipravenu malou pøednášku, 
ukázku i besedu na téma první pomoci, a to 
v pátek 24. bøezna. Nicménì, zima je snad již 
definitivnì u konce, a hasièùm už brzy zaène 
sezóna, proto se nemohou doèkat tréninkù 
v hasièárnì a na cvièišti! Všichni se moc tìšíme!

Pavla Benšová

Dìkujeme jim, ale také sponzorùm a hlavnì 
hostùm, kteøí se snad výbornì bavili. Zisk z této 
akce je vždy z velké èásti použit pøevážnì pro 
zajištìní a vybavení pøi práci s dìtmi.
Za zmínku také stojí, že se naši mladí hasièi 
zapojili do celorepublikové soutìže "Požární 
ochrana oèima dìtí". Jedná se o výtvarnou 
a literární soutìž pro dìti od pøedškolního vìku. 
V rámci páteèního tréninku dìti tvoøily obrázky 
s hasièskou tématikou, kdy inspiraci mohli najít 
v prezentaci fotek z historie sucholazeckého 
sboru. Tato byla doplnìna promítnutím sestøihu 
akcí poøádaných u pøíležitosti oslav 130. výroèí 

Klub rodièù, maškarní karneval str. 12.
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podzim tohoto roku. Samotné referendum z roku 
2012 bylo nìkterými osobami zpochybnìno, 
a proto jsem si vyžádal stanovisko Odboru 
vnitøních vìcí Magistrátu mìsta Opavy a ten 
bohužel pochybnosti s platností referenda 
potvrdil a tudíž je neplatné. S referendem bude 
spojena i jasná a pøímá kampaò, která bude 
vysvìtlovat celou problematiku obchvatu 
Komárova, tak, aby každý obèan, který se 
rozhodne jít k referendu, mìl jasné a nièím 
nezkreslené informace. Jsem rád, že ve vìci 
jižního obchvatu se angažuje i náš spolek Suché 
Lazce obèanùm. O jejich aktivitì budete 
informováni dále ve zpravodaji. Když zmiòuji 
spolek Suché Lazce obèanùm, jsem také velmi 
rád, že zastupitelstvo na svém únorovém 
zasedání schválilo dotace pro naše spolky a v 
tomto roce rozdìlíme mezi naše spolky èástku 
cca 400 000 Kè. Tato èástka není zanedbatelnou 
v rámci našeho rozpoètu, který je na rok 2017 
schválen ve výši cca 4,5 mil. Kè, ale jsem toho 
názoru, že tyto peníze jsou dobøe investovány 
a to do všech vìkových skupin obèanù Suchých 
Lazcù. Od posledního vydání sucholazeckého 
zpravodaje se uskuteènilo také mnoho akcí 
a dovolte mi všem, kteøí se podíleli na 
organizaci tìchto akcí, a nepoøádal je obecní 
úøad, velmi podìkovat, že pomáhají udržovat 
vysokou úroveò našeho spoleèenského 
a kulturního života v obci. Namátkou zmíním 
ples fotbalistù èi hasièù, pochování basy, ples 
Klubu dùchodcù, "poslední výstøel" našich 
støelcù èi maškarní karneval Klubu rodièù, ale 
také ty, jež poøádá èi spolupoøádá obec, jako byl 
vánoèní turnaj v ping pongu, zabijaèkové hody, 
taneèní veèery a další. Mám radost z toho, že 
úèast na tìchto akcích je opravdu velká a je to 
signál, že se v Suchých Lazcích umíme bavit 
a to je moc dobøe. Úvodní slovo vždy využívám 
i k podìkování konkrétním osobám za konkrétní 
pøínos pro naši obec. Jak jste jistì již všichni 
zaznamenali naši hasièi na lednové schùzi, 

www.suchelazce.cz

prošli obmìnou vedení a s ohledem na tento fakt 
bych chtìl podìkovat panu starostovi Pavlu 
Žùrkovi, který vedl sucholazecké hasièe 
obdivuhodných 23 let, za jeho práci pro hasièe 
a popøát mu v dalších aktivitách, jenž bude 
v životì vykonávat stejný úspìch, který se mu 
povedl s hasièi v Suchých Lazcích pod jeho 
vedením. Vážení spoluobèané, v další èásti 
mého pøíspìvku Vám pøináším pohled na pøíjmy 
a výdaje z rozpoètu Suchých Lazcù. Máte 
v tabulkách uvedeno i srovnání s rokem 
pøedešlým pro lepší orientaci. Pøeji Vám krásné 
jaro a tìším se na setkání s Vámi, a� už pøi 
nìjaké obecní akci èi jiné pøíležitosti. 
S pozdravem Mgr. Petr Oriešèík

2. 27.
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Eva Sedláèková - vedoucí mládeže
Jaromír Sedláèek - velitel zásahové jednotky
Ing. Michal Carbol - èlen výboru
Pavel Nelešovský - preventista obce
Pavel Žùrek - èestný starosta
Pøejeme mnoho sil a nadšení pro všechny jejich 
plány. O týden pozdìji, 21. ledna 2017, se konal 
v naší obci již tradièní Hasièský ples, kterého se 
zúèastnilo cca 120 hostù. V sále hostince U Baly 
k tanci a zábavì hrála opìt živá kapela Merkur, 
ke zpøíjemnìní posezení i obèerstvení byly k 
dispozici 3 bary. Pùlnoc oživilo losování bohaté 
tomboly, kde hlavními cenami byli živý kohout, 
jako znak hasièù a tradiènì stavební koleèka, 
ve kterých výherce povozil svou manželku po 
parketu. Vìcnými i penìžními dary do tomboly 
výraznì pøispìli rodièe mladých hasièù. 

Pøedvánoèní èas si hasièi zpøíjemnili 
Mikulášskou nadílkou. V sobotu 10. prosince 
2016 se dìti a vedoucí sešli u myslivecké chaty, 
kde lesní zvìøi spoleènì zdobili okolní stromky 
a køoviny ovocem, zeleninou a sušeným 
peèivem. Za odmìnu je pak pøišla navštívit 
družina shùry v èele s Mikulášem, který však 
nikomu nedaroval nic zadarmo. Èerti poškádlili 
ty nejzlobivìjší a pak si všichni spoleènì na 
ohni opekli buøty. Nový rok zahájili hasièi 
zmìnou ve vedení sboru. Dne 13. ledna 2017 
ukonèilo na valné hromadì své pùsobení 7 
èlenù dosavadního výboru SDH, vèetnì starosty 
Pavla Žùrka, který svou funkci zastával 23 let. 
Za vykonanou práci patøí všem odstupujícím 
bratrùm a sestrám obrovský dík, jelikož jsme si 
všichni velmi dobøe vìdomi toho, co pro rozvoj 
SDH v naší obci po všech stránkách udìlali. 
Výsledky jejich nadšení, elánù a nesèetného 
poètu hodin strávených pøi nejrùznìjších akcích, 
brigádách, trénincích i zásazích je velkou 
motivací pro všechny èleny i nový výbor. 
Ten byl zvolen v tomto složení:
Ing. Petr Žùrek - starosta 
David Vavreèka - místostarosta 
Bc. Eva Plachká - jednatelka
Petra Nelešovská - pokladník

Rozpoèet rok 2015 a 2016
V následující èásti Vás seznámíme s hospodaøe-
ním obce.

PØÍJMY (mimo vlastní pøíjmy mìstské èásti) 
Èástky v položce "rezerva z pøedešlého roku" 
se mohou lišit oproti èástce v závìru roku 
z pøedešlé kalkulace, jelikož dochází v lednu 
následného roku k doplacení faktur z prosince, 
které se nemohou promítnout do úèetnictví 
vedené do 31.12. daného úèetního období.
Celý souhrn není pøesným vyúètováním 
rozpoètu za rok 2016, ale jeho smyslem je 
seznámit obèany s nejdùležitìjšími položkami, 
které náš rozpoèet má. 

2015 2016
Pøíjmy sdílené danì 2 975 000 Kè 4 428 000 Kè
Rezerva z min. roku 369 200 Kè 1 116 600 Kè
Získaná dotace na obecnì prospìšné práce

315 270 Kè 157 798 Kè
Ostatní získané dotace 8 788 Kè 36 750 Kè
Celkem rozpoèet 3 668 258 Kè 5 739 148 Kè

PØÍJMY (vlastní pøíjmy mìstské èásti) 
Pøíjmy mìstské èásti jsou omezené pouze na 
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pøíjem z poplatkù za psy, pronájmu nebytových 
prostor obecního úøadu a kulturního zaøízení 
a popø. prodeje vlastního majetku, což je pouze 
okrajový pøíjem s ohledem na možnosti prodeje 
majetku obce. 

2015 2016
Poplatek ze psù rok 45 783 Kè 41 800 Kè
Pronájem doktor za rok 11 665 Kè 13 303 Kè
Pronájem kulturní zaøízení za rok 

14 750 Kè 26 443 Kè
Prodej majetku (dlaždice) 517 Kè 270 Kè
Celkem pøíjmy (vlastní) za rok

72 715 Kè 81 816 Kè

FINANÈNÍ BILANCE ZA ROK (2015, 2016)
2015 2016

Celkové pøíjmy (mimo vlastní)
3 668 258 Kè 5 739 148 Kè

Celkové pøíj. (vlastní) 72 715 Kè 81 816 Kè
Celkové výdaje 2 564 552 Kè 2 798 320 Kè
Celkové saldo (kladné)

1 176 420 Kè 3 022 644 Kè

VÝDAJE OBCE:
Dotace složky:

2015 2016
TJ Suché Lazce 190 000 Kè * 190 000 Kè *
SDH Suché Lazce 91 000 Kè * 73 000 Kè *
AVZO TSÈ ÈR 26 500 Kè * 33 500 Kè *
Støelecký klub polní kuše 

33 900 Kè * 41 500 Kè *
Myslivecké sdružení Hoš�ata

25 000 Kè * 0 Kè**
Klub dùchodcù 24 000 Kè * 24 000 Kè *
* (vyèerpáno v plné výši)
** (nežádáno o dotaci)

Mimo režim poskytování dotací složkám 
v Suchých Lazcích byla poskytnuta 
zastupitelstvem obce dotace ve výši 50 000 Kè 
pro Ostravsko-opavskou diecézi na opravu 
schodù pøi vchodu do kaple Andìlù strážných.

www.suchelazce.cz

3.26.

Výdaje - Elektrická energie:
2015 2016

Kulturní dùm 11 325 Kè  8 855 Kè
Obecní úøad + Moštárna 36 861 Kè 30 128 Kè
Hasièská zbrojnice 9 870 Kè  6 451 Kè
Celkem za energii 58 056 Kè 45 434 Kè

Výdaje - Plyn:
Kulturní dùm 27 784 Kè 22 437 Kè
Obecní úøad + Moštárna 25 301 Kè 20 049 Kè
Hasièská zbrojnice 349 Kè -
Celkem za plyn 53 434 Kè 42 486 Kè

Výdaje - Voda:
Kulturní dùm 1 450 Kè  1 215 Kè
Obecní høištì 18 947 Kè 26 847 Kè
Hasièská zbr. + kašna 11 868 Kè 12 257 Kè
Celkem za vodu 34 586 Kè 40 319 Kè

Pohonné hmoty:
Celkem (2015)  37 841 Kè 
Celkem (2016) 46 222 Kè
Dùvod navýšení nákladù za pohonné hmoty - 
pøíznivìjší léto oproti velmi suchému létu 2015. 

Zpracování zeleného odpadu: (kontejnery)
Celkem náklad (2015)  92 055 Kè
Celkem náklad (2016) 53 366 Kè
Dùvod snížení nákladù na zpracování zeleného 
odpadu - lepší vysoutìžená cena pro Technické 
služby s.r.o. za uložení zeleného odpadu na 
skládce.

Tisk zpravodaje:
Celkem náklady (2015) 40 048 Kè 
Celkem náklady (2016) 54 459 Kè 
Nárùst výdajù na tisk zpravodaje je ve schválení 
dotace zastupitelstvem obce na tisk almanachu 
pro SDH k 130. výroèí založení jednotky 
ve výši 15 000 Kè
(tisk provádìla stejná tiskárna, která realizuje 
tisk zpravodaje).

Fotografie z pochování basy 2017

foto: Kateøina Vlhová

bøezen 2017
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www.suchelazce.cz

4. 25.

Kultura v obci:
Celkové výdaje (2015)  96 196 Kè 
Celkové výdaje (2016) 82 445 Kè 
+ další položky uvedeny detailnì

Adventní koncert 6 000 Kè
Posvícení hudba živá 4 000 Kè
Pronájem party stanù celý rok 19 360 Kè
Letní kina (licence na projekci filmu) 9 075 Kè
Veøejné brigády (pohoštìní) 3 758 Kè

Nákup techniky pro potøeby obce:
Celkem (2015) 40 776 Kè
Celkem (2016) 31 100 Kè
Mimo bìžné techniky pro potøeby obce bylo 
dále zakoupeno:
Audio combo + 2x stojan 8 100 Kè
Data projektor ACER  18 100 Kè

Opravy a údržba obecního traktoru:
Celkové náklady (2015) cca 40 000 Kè
Celkové náklady (2016) cca 35 000 Kè

Výdaje na zamìstnance, DPP a DPÈ:
Celkové náklady (2015)  686 000 Kè
Celkové náklady (2016 )  684 000 Kè
Tak jako v roce 2015 obec zamìstnávala 
2 zamìstnance na plný úvazek, 2 zamìstnance 
na DPP a 1 zamìstnance na DPÈ. V celkových 
nákladech jsou samozøejmì zapoèítány odvody 
sociální a zdravotní. 
Dále se platí kronikáø 8 000 Kè/rok
a další nahodilé DPP pøi potøebì obce.
Stravenky 2016 40 320 Kè
(stravenky byly poskytovány tøem zamìstnancùm 
Martin Žùrek, David Martínek, Jaroslav 
Kadula)

Výdaje zastupitelstvo:
Celkové náklady (2015)  422 000 Kè
Celkové náklady (2016)  427 000 Kè
Výdaje se dìlí mezi odmìny - starosta, 

bøezen 2017
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místostarosta, pøedsedové výborù, èlenové 
výborù a samotní zastupitelé. Zapoèítáno je ve 
výdajích i povinný odvod zdravotního pojištìní. 
Zde je nutno podotknout, že nìkteøí ze 
zastupitelù odvádìjí celou svojí odmìnu do 
fondu starosty anebo pøímo na urèené akce. 
Vedení obce odvádí mìsíènì 10 % ze své 
odmìny do fondu starosty. 

Další výdaje obce:
Jednorázová odmìna pro programátora Z.G. 
za naprogramování CMS webových stránek 
Suchých Lazcù  20 000 Kè
(design, css, xhtml a obsah webových stránek 
vytváøí David Závìšický pro obec zdarma)
Webhosting, doména, DNS a udržba webové 
stránky Suchých Lazcù 10 250 Kè
Vyèistìní odtoku deš�ové vody smìr Komárov 

12 100 Kè
Nákup stavebního materiálu 47 683 Kè
Zaplacení studie dìtského høištì pøi ZŠ a MŠ

29 040 Kè
Oprava havarijního stavu Kulturní zaøízení cca

50 000 Kè 
Oprava - rekonstrukce - výmìna schodištì vstup 
na obecní úøad MÈ cca 70 000 Kè
Výsadba aleje ovocných stromù 36 750 Kè
(získaná dotace od mìsta Opavy)
Svoz komunální odpad obecní úøad 4 400 Kè
Telekomunikaèní služby (mobilní tarif 
2x) cca 4 000 Kè 

ROZPOÈET NA ROK 2017

Celkové pøíjmy sdílené danì 4 523 000 Kè
Celkové pøíjmy(vlastní
- pøedpoklad) 85 000 Kè

Zapoèítaní zùstatku za rok 2016 3 022 644 Kè

Celkem rozpoèet na rok 2017 7 630 644 Kè

paní øeditelka školy. Následovalo krátké 
zdùvodnìní významu MDŽ a pak byly všechny 
pøítomné ženy obdarovány karafiátem. Poté se 
o zábavu staralo naše známé muzikantské duo 
a nechybìl k povzbuzení nálady ani krapet 
slivovice, èi jiných destilátù. A opìt to byl pan 
Louda, na kterém zùstal nejvìtší díl taneèních 
povinnosti toho veèera. Ale úkol zvládl hrdinnì, 
otázkou zùstává, zda to nemìlo nemilé dozvuky, 
jako napø. "tichá" domácnost apod. Ale snad mu 
to prošlo, protože jednou se svou ženou tanèil a 
také proto, že právì v mìsíci bøeznu slaví své 
narozeniny.
Z mého popisování událostí v Klubu vyplývá 
poznatek, že se na "stará kolena" dùchodci umí 
spolu pobavit, což je hlavním smyslem 
a posláním Klubu.

Lubomír Tichopád 

 
MUDr. Vít Kašpárek

Ordinace praktického lékaøe S. Lazce

Rád bych v nynìjším zpravodaji uvedl 
následující novinky.
Od 16. bøezna je pøesunuta ordinaèní doba ve 
ètvrtky z odpoledních na ranní hodiny, a to od 
7:00 do 9:00. Nyní je tedy bìžná ordinaèní doba 
následující:

Pondìlí 15:30 - 18:00 hodin
Úterý 7:00 - 10:00 hodin
(6:30 - 7:00 odbìry biologického materiálu)
Støeda 15:00 - 17:00 hodin
jen pøi akutních potížích po telefonické domluvì
Ètvrtek 7:00 - 9:00 hodin
Pátek 15:00 - 17:00 hodin

Dále mám od bøezna v provozu nový lékaøský 

pøístroj, který slouží ke stanovení následujících 
parametrù z kapilární krve, tedy z kapky krve z 
prstu bez nutnosti odbìru krve ze žíly a odeslání 
do biochemické laboratoøe, výsledek je pak k 
dispozici za pár minut hned na místì. Jedná se o 
C-reaktivní protein, který je známkou akutního 
zánìtu a pomùže v nejasných pøípadech urèit, 
jestli je vhodná antibiotická léèba nebo ne, 
pøípadnì zda neurèité potíže mohou být 
zpùsobeny akutním zánìtem. 
Protrombinový èas (nebo také Quickùv test) - 
ten se používá k nutným kontrolám úèinnosti 
warfarinu, což je lék snižující srážlivost krve, 
který musí nìkteøí pacienti dlouhodobì užívat.
Glykovaný hemoglobin - parametr ukazující, 
jak se dlouhodobì pohybuje hladina krevního 
cukru a používá se zejména ke sledování 
úèinnosti léèby cukrovky.

Jsem moc rád, že tímto mohu služby ordinace 
rozšíøit o další, moderní diagnostickou metodu, 
která bude pro mì i klienty ordinace pøínosem. 
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zájemci podávat od 1. bøezna 2017. Pokud se 
do konce roku schválí i dotace na kotle na tuhá 
paliva, budeme opìt poskytovat servis pro 
podání žádostí.
Zima je za námi a jako každý rok, znovu nìkteøí 
øidièi "nezklamali" a nechali stát svá auta ve 
vjezdech a na chodnících. Tím znepøíjemnili 
práci obec. zamìstnancùm pøi odklízení snìhu. 
Proto èiníme opatøení ve spolupráci s mìstskou 
a novì i státní policií, aby byl zabezpeèen jak 
volný prùjezd naší obcí, tak bezpeèný pohyb 
po chodnících, nejen dospìlých, ale hlavnì 
maminek s koèárky a malých dìtí ze školky pøi 
jejich vycházkách.
Poèínaje 5. dubnem a pak každou první støedu 
v mìsíci, opìt budou v naší obci rozmístìny 
kontejnery na bio odpad. Poslední, dle poèasí 
na podzim, bude v øíjnu, potažmo 1. listopadu.

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Pavel Nelešovský

Zdravím všechny.
Blíží se jaro a opìt je tady povinnost všech 
pejskaøù uhradit poplatek za jejich ètyønohé 
miláèky. Po zaplacení u asistentky starosty mají 
nárok na 400 ks sáèkù, pro které si mohou 
chodit v prùbìhu celého roku. A ulehèí tak 
nìkterým problém, co s voòavými hromádkami 
pøed jejich domem. Letos zatím 
Moravskoslezský kraj vyhlásil doplòkovou 
kotlíkovou dotaci. Jedná se pouze o výmìnu 
stávajících neekol. kotlù za nové, tj. kotle na 
biomasu a tepel. èerpadla. Své žádosti mohou 

Od posledního vydání zpravodaje v naší obci 
probìhly následující události. V úterý dne 
29.11.2016 se konalo 20. zasedání 
zastupitelstva Suché Lazce. Na programu bylo 
mimo jiné: obchvat Komárova, dotace pro 
Cantate Domino, OZV o rušení noèního klidu.
V Opavì byla odhalena pamìtní deska 
sucholazeckého rodáka a osobnost krasobruslení 
Vlastimila Gøešeka (*22.12.1920 +20.1.2002)
V sobotu 3.12. po 18. hodinì se konala 
pøedvánoèní akce "Slavnostní odhalení 
sucholazeckého Betléma". Návštìvníkùm hrály 
k poslechu vánoèní koledy. Po skonèení mše byl 
slavnostnì rozsvícen nový sucholazecký 
Betlém. Po té následovalo pár slov starosty 
a slavnostní posvìcení Betléma komárovským 

Rekapitulace událostí v naší obci

faráøem Adamem Ma³kem. Více než 70 
návštìvníku si užilo poklidnou pøedvánoèní 
atmosféru. Na akci bylo spotøebováno 25 l 
svaøáku a 2 l medoviny. 
V pondìlí ráno 5.12. byl nahlášen požár nízké 
budovy v Suchých Lazcích na ulici Pøerovecká 
96. Došlo k požáru kùlny pravdìpodobnì 
z plastové popelnice. Hašení požáru se úèastnilo 
mimo jiné také JSDH Suché Lazce. Škoda byla 
odhadnuta na 50 tis. Kè.
Ve stejný den dopoledne navštívil Mikuláš, 

redakce
David Závìšický

pro ty, kdo vìdí, že nás není v Klubu ani 
ètyøicet, ale my jsme se pøi tom mini plese 
velice dobøe cítili i bavili. Ženy se ustrojily tak, 
jak byly uvyklé na plesy chodit, pøizdobily se 
klobouky i když tyto apartní klobouky nebyly 
nejmódnìjší. Tìch nìkolik mužù, kteøí do Klubu 
chodí, ti byli rovnìž spoleèensky odìni, místo 
vázanek mìli za povinnost vzít si motýlky 
a hned jejich zjev pùsobil slavnostnìji. I obuv 
všech úèastníkù plesu odpovídala spoleèenské 
události. Sice jen dva muzikanti museli nahradit 
orchestr, to ale nebylo na závadu, hudba byla 
kvalitní a o tancechtivé seniorky nebyla nouze. 
Z pøítomných mužù toho odtancoval nejvíce pan 
Louda, který se nevymlouval ani na vyšší krevní 
tlak, ani na køeèové žíly na nohách. A ty ženy, 
které netanèily, alespoò svým zpìvem pomohly 
vytvoøit dobrou náladu toho veèera. Celkovou 
zábavu obohatila i vtipná tombola, kde si každý 
úèastník mohl vylosovat drobnou cenu. Na 
pøíklad, jeden milovník horských túr si 
vylosoval dvì sklenièky Alpy (bez cukru), což 
mu mìlo pøipomenout masiv skal a tak podobnì.
V mìsíci bøeznu jsme vìnovali naše 
shromáždìní oslavì MDŽ. Pøednesem milých 
básnièek je zahájilo nìkolik dìtí z naší školy, 
které pro ten úkol pøipravila a pøivedla mezi nás 

O tom, co se dìlo v Klubu dùchodcù

klubu dùchodcù
Lubomír Tichopád

Abychom neupadli v zapomnìní, využíváme pro 
své pøipomenutí hned letošního prvého èísla 
sucholazeckého Zpravodaje, abychom vám 
sdìlili nìco o své èinnosti.
Na našem lednovém shromáždìní jsme si 
pøipomnìli, co všechno jsme v Klubu provádìli 
v minulém roce a také jsme si pøipomnìli 
prostøednictvím filmu z kamery pana Loudy 
prùbìh zájezdu Klubu do vojenského 
výcvikového prostoru Libavá, který jsme 
uskuteènili pøed deseti lety, na základì 
vstøícnosti pana kapitána Miloše Kostøiby ml. 
Tento film nám ochotnì promítl èlen 
zastupitelstva obce, pan Závìšický. 
Kromì rùzných zajímavých èinností vojákù, 
kterých jsme se ve VVP Libavá úèastnili, bylo 
z filmu patrné, kolik èlenù našeho Klubu za tu 
dobu, to je za deset let, již není z dùvodu úmrtí 
mezi námi.
V únoru jsme si sami pro sebe uspoøádali ve 
vinárnì U Baly ples. Zní to trochu nadnesenì 
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Andìl a 2 Èerti MŠ a ZŠ v Suchých Lazcích. 
Všem dìtem rozdal Mikuláš s Andìlem balíèky 
s ovocem a pamlsky.
Ve ètvrtek 8. prosince probìhl v kapli Andìlù 
strážných "Vánoèní koncert dìtí z naší 
základní a mateøské školy". Díky paním 
uèitelkám mìly dìti krásnì pøipravené hudební 
a pìvecké vystoupení. Více na str. 11.

pøedstavitelùm složek a jednotlivcùm za jejich 
práci pro obec v roce 2016. Mezi pozvanými 
byli také zastupitelé a pracovníci obce. 
Spoleèného posezení se zúèastnilo asi 20 
pozvaných. Jednalo se o druhý roèník tohoto 
typu setkání.
V úterý 20.12. v odpoledních hodinách, 
pøipravila skupina dobrovolníkù vánoèní 
výzdobu kaple Andìlù strážných.
Následující úterý 27. prosince se uskuteènilo na 
Strážnici ukonèení støelecké sezóny zájmové 
složky AVZO pod tradièním názvem "Poslední 
výstøel". Vítìzem soutìže se stal Václav 
Pchálek, druhý byl Ruda Volný a poslední 
medaili získal Zdenìk Diehel. Celá akce byla 
zakonèena posezením u tradièního nápoje našich 
støelcù slivovice. Více na str. 16.
Silvestrovský výšlap k altánku 31.12.2016 se 
zúèastnilo pøibližnì 50 sucholazeckých obèanù. 
Dále podniklo stejnou trasu více než 60 lidí, 

Fotografie z 3. Roèníku Lazio plesu

V sobotu 10. prosince se po 8 hodinì konal 
Myslivecký hon, který poøádalo myslivecké 
sdružení Hoš�ata. Honci a lovci zaèali na poli 
mezi Komárovem a Raduní a pokraèovali pak 
dále smìrem k Podvihovu. Sdružení se pak 
v této lokalitì podaøilo ulovit 8 zajícù. Honu 
se úèastnilo celkem 27 myslivcù a 14 honcù.
Tu samou sobotu uspoøádali také èlenové SDH 
Mikuláše na Myslivecké chatì, kde se sešlo 
27 dìtí, aby zvìøi donesli nìco dobrého na zub. 
Spoleènì pak opekli špekáèky a k tomu si dali 
výborný punè.
Ve stejný den veèer uspoøádal Klub v sále 
Hostince u Baly druhý roèník Mikulášské 
zábavy pro dospìlé. Akce se bohužel zúèastnilo 
ménì návštìvníkù než pøedchozí rok. Víz str.12.
Následující sobotu 17.12. po 9. hodinì se konal 
Vánoèní ping pongový turnaj o pohár starosty 
obce. Pohár starosty po velké bitvì nakonec 
obhájil p. Mìch z Komárova.
Ve stejný den se konalo po 18. hodinì 
v kulturním domì Setkání složek. Oslava, 
kterou poøádal starosta byla podìkováním 

foto: Josef Doboš
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mimo naší obec. Díky velkému poètu ohòù 
nechybìla také asistence zásahové jednotky.
6. ledna 2017 pak navštívili obec Suché Lazce 
Tøi králové.
V úterý dne 10. ledna 2017 se konalo 21. 
zasedání zastupitelstva Suché Lazce. Na 
programu bylo mimo jiné: rozpoèet MÈ Suché 
Lazce pro rok 2017 a majetkové záležitosti.
V pátek 13. ledna se konala od 17. hodin 
v kulturním domì v Suchých Lazcích valná 
hromada èlenù SDH. Na programu byla jako 
obvykle zpráva o èinnosti a hospodaøení sboru 
za rok 2016. Dalším velmi významným bodem 
jednání byla zmìna výboru sboru a volba 
nového starosty. Více na str. 27.
Veèer po 20. hodinì následoval v hostinci 
U Baly již 3. roèník LAZIO Disco plesu. 
Návštìvnicky úspìšnou akci poøádalo TJ Suché 
Lazce (Lazio). Stylovou hudbu 60. let hrál DJ 
Pavel Šindláø. Více na str. 23.
Ve ètvrtek 19. ledna a v pátek 20. ledna omezen 
provoz ordinace praktického lékaøe.
21. ledna 2017 probìl v sále Hostince u Baly 
tradièní Hasièský ples. Vstupné bylo 150 Kè 
a k tanci hrála osvìdèená skupina MERKUR. K 
dobré zábavì pøispìla také tombola. Viz str. 28.
Ve stejný den se konal v Kulturním domì 
v Podvihovì také Tradièní Myslivecký Ples. 
Hrála skupina Karaokestone a vstupné bylo 
250 Kè (v cenì byla veèeøe a slosovatelná 
vstupenka). Pøipravena byla také bohatá 
zvìøinová tombola.
O víkendu 27.1. až 29.1.2017 probíhaly 
v restauraci Heja na Pøerovci "Vepøové hody".
Na valné hromadì 28. ledna po 18. hod. v sále 
hostince U Baly, kterou svolal jako každoroènì 
výkonný výbor TJ Suché Lazce, se sešlo celkem 
50 èlenù vèetnì hostù. Èlenové výboru 
zhodnotili rok 2016 a seznámili pøítomné 
s dalšími plány na rok 2017. Pøísedící byli také 
seznámeni s hospodaøením TJ a návrhem 
rozpoètu na letošní rok. Po skonèení valné 

hromady následovala diskuze a volná zábava. 
Více na str. 21.
V dùsledku nìkolikatýdenních mrazù došlo 
ke zvýšenému poètu poruch potrubí 
vodovodního øádu nejen v naší obci. K první 
letošní poruše na našem katastru došlo na 
chodníku pøed ZŠ ve ètvrtek 12.1. (závada byla 
vèas odstranìna) a další porucha následovala 
28.1. na ulici U Vodojemu. Došlo ke znaènému 
úniku vody, která stékala z kopce až na hlavní 
silnici, kde zamrzala. V daném úseku musel 
být omezen provoz, dokud nedošlo k odstranìní 
ledovky. 
Poslední lednový den pøekvapil bohatou 
snìhovou nadílkou. V letošní zimì se jednalo 
o první (a asi také poslední) vydatný sníh v naší 
obci. V odpoledních hodinách 31. ledna napadlo 
kolem 12 cm snìhu. Pøesto, že v Èeské 
republice nebyla letos podobná snìhová nadílka 
žádnou vzácností, tak až do tohoto dne se 

Nový rok 2017 jsme zaèali 13.1. již tradièním 
LAZIO disco plesem, který dopadl nad naše 
oèekávání a dìkujeme Všem, co se ho úèastnili. 
Na konci ledna (28.1.) jsme mìli valnou 
hromadu, kde jsme zhodnotili rok 2016 
a pøipravili se na novou sezónu 2017. Pøíprava 
jak mini žákù, dorostu i mužù probíhala již 
od druhého týdne v lednu až doposud. Pøípravné 
utkání odehráli pouze muži a to proti 
Albrechticím, kde vyhráli 9:1, Mokré Lazce 
výhra 4:2, na Štítinì prohra 6:2 a ve Stìboøicích 
výhra 5:3. Dìkujeme všem pøíznivcùm našeho 
klubu a už se nemùže doèkat na první jarní 
utkání na místním høišti. pøedseda, Lukáš Lenc

Rozpisy mistrovských zápasù TJ Suché Lazce 
(Lazio) na jaro 2017 pro Muže a Dorost.
Muži - jaro 2017
Datum Èas Domácí Hosté
25.3.2017 15:00 Suché Lazce Bruntál B
1.4.2017 15:30 Svìtlá Hora Suché Lazce
8.4.2017 15:30 Suché Lazce Kylešovice
15.4.2017 16:00 V. Hoštice Suché Lazce
22.4.2017 16:00 Suché Lazce Slavkov
29.4.2017 16:30 Žimrovice Suché Lazce
6.5.2017 16:30 Suché Lazce Zlatníky
13.5.2017 16:30 Otice Suché Lazce
21.5.2017 17:00 Suché Lazce M. Albrechtice
27.5.2017 17:00 Karlovice Suché Lazce
3.6.2017 17:00 Suché Lazce Chomýž
10.6.2017 17:00 V. Heraltice Suché Lazce
17.6.2017 17:00 Suché Lazce Úvalno

Žídek Aleš
bydlištì: Suché Lazce, 
hráèem SL od r. 2005, 
nar.: 19.12.1998, ID: 98120836

Toth Jan
bydlištì: Ostrava Poruba, 
hráèem SL od r. 2011, 
nar.: 11.11.1991, ID: 91110661

Dorost - jaro 2017
Datum Èas Domácí Hosté
9.4.2017 13:15 Píš� Suché Lazce
15.4.2017 12:30 Suché Lazce Kylešovice
23.4.2017 13:30 Chuchelná Suché Lazce
30.4.2017 14:15 Šilheøovice Suché Lazce
6.5.2017 13:00 Suché Lazce Darkovice
14.5.2017 14:00 Raduò Suché Lazce
20.5.2017 13:30 Suché Lazce Velké Hoštice
27.5.2017 17:00 Hnìvošice Suché Lazce
3.6.2017 13:30 Suché Lazce Kozmice

Vlha Ondøej
bydlištì: Suché Lazce, 
hráèem SL od r. 2011, 
nar.: 24.6.1990, ID: 90061840



davedesign - SL zpravodaj  str 8., 21.

strana strana

www.suchelazce.cz

8. 21.

Severní Moravì a Slezsku sníh vyhýbal.
Obecní úøad ve spolupráci s Pøemyslem 
Hladíkem uspoøádal od 5.2.2017 první lekci 
ve spoleèenském tanci pod názvem "Taneèní 
veèery v Suchých Lazcích." (Taneèní lekce 
jsou každých 14 dní, 19.2., 5.3., 19.3., 9.4., 
16.4.) Pravidelnì lekce v sále navštìvuje kolem 
10-12 párù.

bøezen 2017

S eu cc zh aé   L 

377

TJ Suché Lazce - Lazio

Stuchlík Stanislav
bydlištì: Ostrava Poruba, 
hráèem SL od r. 2010, 
nar.: 22.12.1970, ID: 70120610

Pasteròák Lubomír
bydlištì: Ostrava Poruba, 
hráèem SL od r. 2014, 
nar.: 30.7.1981, ID: 81071821

Lukša Zdenìk
bydlištì: Ostrava Poruba, 
hráèem SL od r. 2017, 
nar.: 30.5.1993, ID: 93052382

Laub Jaroslav
bydlištì: Dolní Lhota, 
hráèem SL od r. 2005, 
nar.: 29.4.1967, ID: 67040660

Kulaga Robert
bydlištì: Opava, 
hráèem SL od r. 2016, 
nar.: 13.3.1990, ID: 90031033

Kostka David
bydlištì: Opava, 
hráèem SL od r. 2015, 
nar.: 7.6.1992, ID: 92060541

Havelka Michal 
bydlištì: Velká Polom, 
hráèem SL od r. 2003, 
nar.: 26.6.1980, ID: 80061523

Adamèík Michal
bydlištì: Suché Lazce, 
hráèem SL od r. 2012, 
nar.: 20.5.1997, ID: 97051157

Pøedstavení hráèù TJ Suché Lazce - Muži

Šlesinger Vojtìch
bydlištì: Ostrava Hrabùvka, 
hráèek SL od r. 2006, 
nar.: 24.1.1982, ID: 82011574

Stárek Miroslav
bydlištì: Ostrava Poruba, 
hráèem SL od r. 2015, 
nar.: 10.7.1988, ID: 88070675

Moša David
bydlištì: Mokré Lazce, 
hráèem SL od r. 2017, 
nar.: 12.11.1998, ID: 98110524

Lenc Lukáš
bydlištì: Suché Lazce, 
hráèem SL od r. 1996, 
nar.: 24.12.1981, ID: 81121405

Laub David
bydlištì: Èavisov, 
hráèem SL od r. 2015, 
nar.: 16.8.1993, ID: 93081154

Kožušník Vladimír
bydlištì: Ostrava Poruba, 
hráèem SL od r. 2003, 
nar.: 18.5.1982, ID: 82051186

Herudek Tomáš
bydlištì: Pustkovec, 
hráèem SL od r. 2011, 
nar.: 9.4.1991, ID: 91040703

Balda Filip
bydlištì: Ostrava Poruba, 
hráèem SL od r. 2010, 
nar.: 8.8.1989, ID: 89080591

Berle" svùj první Retro ples. Pozvání na ples 
pøijal také starosta obce Mgr. Petr Oriešèík. 
Hrála výborná hudba. Pan Vitásek na harmoniku 
a na ozemouch jej doprovázel Tomáš Vašek. 
Nechybìla také bohatá tombola, bufet 
s výbornými zákusky, a hlavnì dobrá nálada. 
Všichni se dobøe bavili. Více na str. 24.
Ve Vinárnì U Baly se konaly 17. února 
Valentýnské veèeøe pro zamilované páry.
Suché Lazce ve spolupráci s Øeznictvím Lukáš 
Gebauer, uspoøádali 18.2. od 8 hodin v kultur-
ním domì již 3. roèník Zabijaèkových hodù. 
Opìt bylo pøipraveno mnoho dobrot a to po celý 
den až do veèerních hodin. Novì probìhla 
soutìž o Krále vepøových hodù a o nejrychlej-
šího jedlíka. Po celou dobu hrála lidová muzika 
(Vitásek, Vašek).
V úterý dne 21. února se konalo 22. zasedání 
zastupitelstva Suché Lazce. Na programu bylo 
mimo jiné: závìreèný úèet MÈ Suché Lazce 
2016, dotace složkám pro rok 2017, vybavení 
zásahové jednotky MÈ Suché Lazce, nákup 
vybavení obecní høištì, kulturní a spoleèenské 
léto 2017 a nákup obecního majet. (party stany).
V pátek 24. února a v pátek 3. bøezna byl 
omezen provoz ordinace praktického lékaøe 
v Suchých Lazcích. 
V sobotu 25.2. se konal 10. roèník Pochování 
Basy s tradièním vodìním medvìda. Veèerní 
program byl v hostinci U Baly. Hrála hudební 
skupina Duo Magion. Byla pøipravená bohatá 

V úterý 7. února v jazz café v Opavì "U 
Evžena" mìl koncert sucholazecký hudebník 
Radim Palzer, èlen kapely ApenDixi.
V sobotu 11.2. se konal Halový závod ve støelbì 
z polní kuše na Støední technické škole v Opavì, 
kde nás reprezentoval sucholazecký Klub polní 
kuše. Více na str. 10.
Dne 14. února došlo ke zmìnì ordinaèních 
a provozních hodin MUDr. Reznerová v Opavì.
Ve ètvrtek 16.2. uspoøádal Klub dùchodcù 
v Suchých Lazcích známý spíš jako "Veselé 
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Historické fotografie Suchých Lazcù

Kalendáø událostí na nejbližší období

MVDr. Ludìk Rytíø z Radunì oznamuje všem 
obèanùm Suchých Lazcù a okolí, že dne 31.3. 
v dobì od 16 do 16:30 hodin bude provádìt 
vakcinaci psù proti vzteklinì. Oèkování psù 
proti vzteklinì bude provádìno na parkovišti 
pøed Obecním úøadem. 
25. bøezna se koná od 15 hodin mistrovské 
utkání muži S. Lazce (domácí) vs. Bruntál B.
Od 1. dubna budou nové úøední hodiny 
obecního úøadu, starosty a èeské pošty.
Úøední hodiny Èeská Pošta:
Pondìlí: 08:00 - 10:00, 15:00 - 17:00 hodin
Úterý: 08:00 - 10:00, 13:00 - 15:00 hodin
Støeda: 08:00 - 09:00, 15:00 - 18:00 hodin
Ètvrtek: 08:00 - 10:00, 13:00 - 15:00 hodin
Pátek: 08:00 - 09:00, 12:00 - 14:00 hodin
Úøední hodiny asistentky:
Úterý: 16:00 - 17:00 hodin
Støeda: 10:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 hodin
Pátek: 10:00 - 11:00 hodin
Úøední hodiny starosty:
Úterý: 17:00 - 19:00 hodin
21. dubna probìhne po 20 h. oslava 72. výroèí 
osvobození obce Suché Lazce Rudou armádou. 
20:00 - 20:30 Lampiónový prùvod; 20:30 - 
21:00 Pietní akt u pomníku padlých; 21:00 - 
spoleèenská akce na obecním høišti MÈ Suché 
Lazce (zábavné hry pro dìti, tradièní opékání 
špekáèkù a volná zábava).
23.4. bude na Strážnici v areálu støelnice, 32. 
roèník soutìže ve støelbì z malorážky "O pohár 

osvobození Suchých Lazcù 2017" poøádá 
AVZO.
V sobotu 29. dubna od 9 hodin probìhne 
celodenní ekologicko - spoleèenská akce 
"Suché Lazce slaví Den zemì" formou brigády 
(výsadba zelenì v centru obce - pøesný program 
pøipravujeme)
29.4. od 15:00 hodin probìhne na Strážnici 
v areálu støelnice tradièní "Pálení èarodìjnic" 
se smažením vajec. (poøádá SDH Suché Lazce) 
akce pro dìti i dospìlé.
27. kvìtna od 12:00 hodin na parkovišti u kašny, 
probìhne v rámci akce kulturní léto 2017 již 3. 
roèník Gulášfestu spojený s "kácení máje" 
roèník 1999 (mládež Suchých Lazcù, poøádá 
obec ve spolupráci se složkami a jednotlivci).
Další aktuální akce najdete na webu: 
www.suchelazce.cz/kalendar-akci

Další užiteèné informace:
Harmonogram strojního zametání vozovek 
v Suchých Lazcích v roce 2017
1. termín: 13.4. (èt) 11.5. (èt) 15.6. (èt) 13.7. 
(èt) 10.8. (èt) 14.9. (èt) 12.10. (èt)
2. termín: 18.4. (út) 12.5. (pá) 16.6. (pá) 14.7. 
(pá) 11.8. (pá) 15.9. (pá) 13.10. (pá)
Pro každý mìsíc jsou navrženy dva možné 
termíny úklidu. První termín je hlavní, v tento 
den bude zahájeno strojní zametání. Druhý 
termín je urèen k pøípadnému dokonèení úklidu. 
V pøípadì špatných povìtrnostních podmínek 
bude zahájení nebo dokonèení úklidu odloženo 
na nejbližší pracovní den.

tombola: televize, sud piva, polaroid a další 
zajímavé ceny. Vstupné bylo 120,-Kè.
Od 16. bøezna je pøesunuta ordinaèní doba 
praktického lékaøe MUDr. Vít Kašpáreka. 
Ètvrtky se pøesouvají z odpoledních na ranní 
hodiny, a to od 7:00 do 9:00 hodin. Více str. 25.
V sobotu 18. bøezna poøádal Klub rodièù od 14 

hodin v sále Hostince U Baly Maškarní 
karneval. O zábavný program se postará paní 
Montagová ze Støediska volného èasu. 
Pøipravena byla také bohatá tombola 
a obèerstvení. Více str. 12.
Všechny aktuality najdete vždy na webu:  
www.suchelazce.cz/aktuality

archiv S. Lazce: fond è. FR-HAL-00007-2016, stejný autor jiný pohled, z odkazu Františka Halšky

archiv S. Lazce: fond è. FR-HAL-00006-2016, rok 1910, fotil Josef Klauda uèitel z Nových Sedlic

Ukázka unikátních fotografií návsi z našeho 
pøipravovaného projektu archiv.suchelazce.cz
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klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Rok 2016 jsme završili Mikulášskou nadílkou, 
která se uskuteènila 10. prosince v tìlocviènì 
Støední školy technické Opava. Závod již 
tradiènì pøipravil oddíl SKPK Suché Lazce. 
Oldøich Kubesa si vystøílel 3. místo a Sabina 
Kubesová se prostøílela ještì o jeden stupínek 
výše, na 2. místo. 
Po oficiálním závodì byl pøipraven speciální 
závod o Mikulášskou cenu. Samozøejmì u toho 
nemohl chybìt Mikuláš, èert ani andìl. Støílely 
se pouze 3 šípy na speciálnì pøipravené terèe. 
Tuto soutìž tentokrát musel rozhodnout až 
rozstøel. Nakonec 1. místo obsadil Jan Nedìlník 
z oddílu Savana Klub Kuší Kostelec na Hané. 
Druhé místo patøilo Daliboru Lhotskému z TJ 
Opava a 3. místo vybojoval domácí Oldøich 
Kubesa. První závod v roce 2017 hostil 21. 
ledna oddíl TJ Jiskra Otrokovice. Oldøich 
Kubesa na zaèátek sezóny pøedvedl ve skvìlé 

formì, když si vystøílel krásné 2. místo. Sabina 
Kubesová pøedvedla své kvality a první závod 
pomìrnì suverénnì vyhrála.
Další závod byl v režii Støeleckého klubu polní 
kuše Suché Lazce. Závod se uskuteènil 11. 
února opìt v tìlocviènì Støední školy technické 
Opava. Oldøich Kubesa se na domácí pùdì 
nenechal znervóznìt a o pouhý jeden bod 
se prostøílel na stupnì vítìzù, když obsadil 
3. pøíèku. Sabina Kubesová nepotvrdila svoji 
suverenitu z pøedchozího závodu a po nìkolika 
školáckých chybách byla ráda, že uhájila o dva 
body 2. místo.
Natálie Mìchová utrpìla v listopadu 2016 úraz 
a zatím ji její zdravotní stav nedovoluje úèastnit 
se jakýchkoli závodù. Doufáme, že se brzy 
uzdraví a zapojí se do kolotoèe závodù.
V souèasné dobì Oldøicha Kubesu a Sabinu 
Kubesovou èeká halové mistrovství Èeské 
republiky, které se uskuteèní 25. - 26. bøezna 
2017 v Kostelci na Hané.
Na obecním høišti v Suchých Lazcích se závod 
ve støelbì z polní kuše uskuteèní 20. kvìtna 
2017. Pøijïte podpoøit domácí závodníky.

Sabina Kubesová

problematiky. Naší snahou je docílit dostateèné 
informovanosti osob, které budou rozhodovat.
Aby toho nebylo málo, ze strany úøadù se 
objevily urèité pochybnosti kolem platnosti 
referenda. Referendum je silným argumentem 
proti výstavbì jižní verze obchvatu. Jen 
pøipomínáme, že referendum proti výstavbì 
jižního obchvatu Komárova se konalo 23.-24.6. 
2012 a z celkových úèastníkù referenda se 
vyslovilo 97,5% obèanù proti výstavbì. Tento 
fakt evidentnì zaskoèil nejednoho úøedníka. 
Požádali jsme proto mìsto Opava, aby zaujalo 
oficiální stanovisko k platnosti referenda. Mìsto 
Opava oznaèilo referendum za neplatné, kvùli 
administrativní chybì pøi realizaci referenda 
(podle mìsta neprošlo formálním schválením 
na zastupitelstvu mìsta) i když je referendum 
vedeno na Ministerstvu Vnitra ÈR jako platné. 
Dle našeho názoru to na výsledku referenda nic 
nemìní, avšak budeme muset dodržet úøední 
postup, a proto pøipravujeme nové referendum, 
které již bude splòovat všechny administrativní 
náležitosti. Novì chystané referendum se bude 
konat v øíjnu 2017 souèasnì s volbami do 
poslanecké snìmovny. Pevnì vìøíme, že nás 
opìt podpoøíte a pøíjdete vyjádøit úøedníkùm 
svùj nesouhlas s obchvatem snad i ve vìtším 
poètu než u referenda minulého.
To by nás velmi potìšilo!
Jak nyní dál:
Chceme využít všech legálních právních 
prostøedkù k tomu, abychom uchránili 
a zachovali životní prostøedí, které nám 
zanechaly pøedchozí generace. Naší povinností 
je pøedat naše pøírodní bohatství ve formì 
krásné krajiny i dalším generacím. Chceme 
zachovat zemìdìlský ráz okolí naší obce 
a nechceme zde stavìt obchvaty a haly!
Mezi velmi úèinné prostøedky, jak se bránit, 
patøí PETICE, pomocí které chceme úøedníkùm 
jasnì vyjádøit náš postoj proti jižnímu obchvatu. 
Naopak podporujeme (pokud bude muset být 

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce vystavìna) severní variantu obchvatu 
Komárova.

Obracíme se na vás, vážení spoluobèané, 
abyste nás podpoøili také podpisem PETICE 
proti vybudování jižního obchvatu. S peticí 
budou obcházet naši ves kolegové bìhem 
mìsíce dubna 2017. Petici bude možno 
podepsat i na obecním úøadì v úøedních 
hodinách. Petici jsme pøipravili dle platného 
zákona tak, aby obsahovala všechny právní a 
administrativní náležitosti, a nedošlo k jejímu 
zpochybòování ze strany úøadù.
Žádáme Vás tímto zdvoøile o podporu 
a pomoc. Dìkujeme.

Další technické informace a fakta o obchvatu 
najdete na webu http://obchvat.suchelazce.cz

Severní varianta obchvatu Komárova.
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Zprávièky ze sucholazecké školièky pøi Slavnosti Slabikáøe, co se všechno nauèili, 
dostali své první vysvìdèení a nechybìla ani 
sladká odmìna. Pøed pololetními prázdninami 
èekalo na žáky školy ještì jedno pøekvapení 
- opìt od Klubu rodièù. Dostali jsme zdarma 
vstupenky na filmové pøedstavení do Cinestaru 
Breda v Opavì Andìl pánì 2. Rodièe zaplatili 
dìtem autobus, který je z kina a do kina dopravil 
a slavnostní ukonèení prvního pololetí nemìlo 
chybu! Do dalšího pololetí pøejeme sílu i chu� 
žákùm a pevné nervy rodièùm!
Týden od 27. února do 5. bøezna 2017 byl 
ve znamení odpoèinku - žáci si užívali jarních 
prázdnin. Hned 8. bøezna jsme se ale vydali za 
dùchodci na jejich setkání a krátkým vystoupení 
a pøedáním malého dáreèku jsme popøáli ženám 
ke Dni žen. A co nás v nejbližší dobì èeká? 
6. dubna 2017 poøádáme pro dìti i rodièe 
Velikonoèní dílny - zdobení kraslic a výroba 
velikonoèních dekorací, na konci dubna máme 
Filipojakubské èarodìjné dopoledne 
a 18. kvìtna 2017 se tìšíme na Zahradní 
koláèovou slavnost u pøíležitosti Dne matek. 
Ale o tom zase pøíštì.
Do nastávajícího jara pøejeme všem hodnì sil 
a pevné zdraví!

øeditelka školy, Mgr. Martina Škrobánková

Zdravíme všechny v roce 2017 ze základní 
školy! I když už nám jaro pomalu klepe na 
dveøe, dovolte mi vrátit se ještì 
do pøedvánoèního èasu. Ve ètvrtek 8. prosince 
2016 jsme poøádali již tradièní Vánoèní 
koledování v kapli. Sešli jsme se v 16 hodin 
a všichni pøítomní si poslechli netradièní koledy 
spolu s klasikou, vše protkané pøíbìhem 
o narození Ježíška. Usilovná práce pøi 
nacvièování se urèitì vyplatila a úèinkující 
sklidili zasloužený potlesk a chválu. Po 
vystoupení pokraèovaly v sále Hostince U Baly 
Vánoèní trhy, kde si všichni pøítomní mohli 
nakoupit drobné vánoèní dekorace a výrobky 
dìtí, obèerstvit se a pøivolat si Vánoce domácím 
vánoèním peèivem od pracovnic školy a školky. 
Ještì jednou dìkujeme všem rodièùm i obèanùm 
za úèast i podporu!
Podìkování rovnìž patøí èlenùm Klubu rodièù, 
kteøí dìtem spolu se starostou obce pøipravili 
bájeènou Mikulášskou nadílku, kde nechybìli 
ani èerti, ani hodný Mikuláš s andìlem.
31. leden 2017 je pro všechny školáky 
pøelomem a také prvním zhodnocením jejich 
práce a úsilí. Naši nejmenší pøedvedli rodièùm 
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Vážení spoluobèané, dovolte, abychom Vás 
krátce informovali o souèasném dìní kolem 
obchvatu Komárova. I když se nìkterá média 
vìtšinou prostøednictvím placených èlánkù snaží 
psát o obchvatu jako o hotové vìci, vìzte, 
že opak je pravdou. Stále jsou ve høe všechny 
varianty, avšak snahou nìkterých úøedníkù 
a placených sdružení je postavit variantu jih 
jako výhodnìjší. Již v minulosti jsme se setkali 
s podobnou tendenèní politikou a snahami 
prosadit jih napøíè odporu majitelù 
a racionálních faktù. Pravdou je, že úøady 
prakticky nezajímají pøipomínky, které jsme již 
nìkolikrát deklarovali (do dnešního dne jsme 
nedostali žádné oficiální vyjádøení na naše 
dotazy). Do dnešního dne s námi nebylo ani 
komunikováno jako s rovnocennými partnery 
a zásadní informace jsme dostávali z médií 
namísto oficiálních zdrojù. Nyní se projižní 
administrativa snaží prosazovat varianty na 
úrovni ekonomické. Dle finanèních studií, 
které si pravdìpodobnì ØSD nechalo zhotovit, 
vyplývá, že náklady na realizaci by se mìly 
pohybovat:
- severní obchvat Kom. 4,42 mld. Kè (5,02 km)
- prùtah Komárova 2,5 mld. Kè (4,77 km)
- jižní obchvat Kom. 2,19 mld. Kè (5,92 km)
(ceny jsou bez DPH )
Z daných èísel se nemùžeme zbavit dojmu, že 
se jedná spíše o kalkul zadavatele než reálné 
náklady. Nepøísluší nám posuzovat, na kolik tato 
èísla odpovídají realitì a zda-li v nich vùbec 
byly zhodnoceny parametry jako náklady na 
odkup pozemkù, jejichž vlastníci z více než 
95% nechtìjí parcely prodat.

Pro srovnání, cena silnice I/11 z Ostravy až 
k  Mokrým Lazcùm (otevøená 13.10.2015 
zaèínající na úrovní Plesné, mezi Globusem 
a Velkou Polomí a konèící v Mokrých Lazcích) 
stála celkem 4,77 mld. Kè
zdroj: www.dalnice-silnice.cz/I/I-11.htm
Lze jen spekulovat, jak je možné, že realizace 
nákladù na trasu Mokré Lazce - Ostrava (cca 9,5 
km) kde jsou minimálnì 3 komplikované mostní 
konstrukce a pøesunuté celé hory zeminy, vyjde 
cenovì témìø stejnì jako podstatnì kratší úsek 
severního obchvatu Komárova v délce pouhých 
5,02 km, vedený na násypu a z èásti na pilíøích? 
(na pilíøích není ani polovina úseku)
Úsek Mokré Lazce - Ostrava mimochodem 
obsahuje 3 MÚK, 10 mostù na trase, 4 nadjezdy, 
podchod, pøeložky 4 silnic III. tøídy, 2 místní 
komunikace, 2 lesní a 11 polních cest, 2 opìrné 
a 2 zárubní zdi a 3 protihlukové stìny (1076 m).
Nelíbí se nám postupy, kde se nejdøíve 
vytváøejí drahé studie a až nakonec jsou øešena 
tak zásadní ústavní práva, jako je osobní 
vlastnictví. Jinými slovy se nejdøíve schválí 
nákladné projekty, rozhodne se varianta 
a až nakonec pøijdou na øadu práva obèanù 
a vlastníkù?
Je uplatòován nelogický postup, kdy se nejdøíve 
rozhodne, kudy trasa povede a až v jednom 
z posledních krokù se øeší výkup pozemkù?
Pokud se staví vše do finanèní roviny, kdo nám 
zaruèí, že pøi realizaci nedojde k více 
nákladùm oproti plánované cenì, která 
rozhodla pøi výbìru varianty? Dnes se stává 
pomìrnì èasto, že dálnice nakonec stojí více, 
než se pùvodnì plánovalo. Kdo nám zaruèí, 
že onìch "pár miliard", které rozhodnou o volbì 
varianty, se nakonec nezmìní v náklady navíc?
Máme obavy, že se na ministerstvu, které 
pravdìpodobnì celou vìc bude rozhodovat, 
nedostanou všechna fakta, nesouhlasná 
stanoviska a argumenty obèanù. Rozhodovat 
tak pak možná budou èísla bez hlubší znalosti 

Suché Lazce dále bojují proti obchvatu.

pøedseda o.s.
Ing. Václav Skuplík

èlen výboru
David Závìšický
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AVZO historické fotografie

zdroj: kronika Svazarm 

Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

Klub rodièù, nové hraèky MŠ.

Dne 10.12.2016 poøádal Klub rodièù v sále 
Hostince u Baly druhý roèník Mikulášské 
diskotéky pro dospìlé. Èekaly jsme vìtší úèast 
než na prvním roèníku, ale bohužel jsme se 
setkaly s velkým nezájmem o tuto akci. 
Chceme MOC podìkovat všem, kteøí pøišli, tìm 
co si zakoupili vstupenky i když na naší akci 
nemohli pøijít a taky hlavnì sponzorùm, kterými 

jsou: Hostinec u Baly, Petr Oriešèík, Lukáš 
Lenc a Petr Stibor. Za peníze z této akce jsme 
proplatily nové hraèky, které nakoupily paní 
uèitelky ve školce a dne 2.2.2017 byly dìti 
v kinì na pohádce Andìl Pánì 2.
V sobotu 18. bøezna poøádal náš Klub krátce po 
14. hodinì v sále Hostince U Baly Maškarní 
karneval pro dìti. Akce byla jako každoroènì 
podpoøena poèetnou úèastí dìtí nejen ze 
Suchých Lazcù. Zábavný program pøipravila 
paní Montágová ze Støediska volného èasu 
v Opavì, za což ji velmi dìkujeme. Nechybìla 
také tombola, obèerstvení a výborné zákusky, 
které pøipravily èlenky našeho klubu. 

Klub rodièù, maškarní karneval.
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Pøátelé! Evangelium podle Jana vypráví, že 
veèer o velikonoèní nedìli pøišel vzkøíšený Ježíš 
mezi své uèedníky, prošel zavøenými dveømi 
jeruzalémského veèeøadla a pozdravil uvnitø 
shromáždìné pozdravem: "Pokoj vám!" Byl to 
vlastnì první pozdrav, který všichni uèedníci 
obdrželi od svého Mistra po jeho smrti na køíži 
a následném zmrtvýchvstání. Zkusme se tedy na 
chvíli zamyslet nad souèasným významem toho 
velikonoèního pozdravu pro nás, kteøí letos 
slavíme Velikonoèní svátky.
Ve svìtoznámé knížce nizozemského 
augustiniána Tomáše Kempenského 
"Následování Krista" najdeme ètyøi krátké rady, 
které nám mohou pomoci v dosažení pokoje 
a skuteèné svobody. Tomáš tam radí: Zaprvé: 
"Snaž se plnit radìji vùli druhých, nikoliv svou." 
Zadruhé: "Vždy chtìj mít ménì nežli více". 
Zatøetí: "Vždy hledej poslední místo a všem 
ustupuj". A zaètvrté: "Chtìj a modli se za to, 
aby se vždy na tobì vyplòovala Boží vùle."
Život v opravdovém pokoji je neustálým snem 
všech lidí. I když po celá desetiletí, den co den, 

Pokoj vám! v novinách, v rozhlase, v televizi a na internetu 
zní jedna obrovská píseò o pokoji, dobøe víme, 
že opravdový pokoj mezi námi není! Stále totiž 
slýcháme o válkách, o terorismu, o krvavých 
demonstracích a podobnì. Jen zvažme, kolik 
je na naší zemìkouli státù, které vlastní atomové 
zbranì? Dobøe víme, že staèí jeden ukvapený 
krok nìjakého šílence a celý svìt se mùže 
ocitnout na pokraji sebeznièení. V této situaci 
je tøeba si položit otázku, zdali je vùbec možné, 
aby ve svìtì nìkdy vládl pravý pokoj? Pokud 
si na tuto otázku odpovíme kladnì, tak si také 
musíme odpovìdìt na otázku, kdo je tedy 
garantem skuteèného pokoje, kdo je jeho 
zdrojem?
Bible nám jasnì ukazuje na Boha, který je 
pramenem opravdového pokoje. Proto tak èasto 
v kostele slyšíme: "Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem dobré vùle."
Z Bible se také dozvídáme, že zdrojem 
veškerých válek a nepokojù je vždy zlo a høích. 
Bible nás také uèí, že svìtový pokoj záleží na 
každém z nás! Je totiž podmínìný tím, co se 
skrývá v našem srdci. Pokud se tedy budeme 
snažit, aby v našem srdci bylo to, co je dobré, 
tak budeme lidmi opravdového pokoje. Jestli 
naopak bude v našem srdci zlo, tak budeme 
lidmi války a neklidu. Toto Biblické uèení 
o pokoji se odráží v našem všedním životì. 
Neexistuje totiž opravdový pokoj v manželství, 
v rodinì, v práci, mezi sousedy, také v národì, 
pokud tam není v úctì dobrota a láska a jejich 
zákony! I když bychom zdvojnásobili nebo 
ztrojnásobili poèet policistù, aby chránili nás 
a náš majetek, tak naše bezpeèí stejnì nebude 
zajištìno, pokud nebudou tyto zákony kralovat 
v lidských srdcích. Stejnì tak státy, které vlastní 
nukleární zbranì, atomové arzenály, nejsou 
a nikdy nebudou bezpeènìjší, pokud v srdcích 
lidí, kteøí o tom všem rozhodují, nebude dobrota 
a láska a jejich zákony! Svìtové dìjiny už totiž 
mnohokrát ukázaly, èeho; je schopen èlovìk 

Z èínnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

Vstoupili jsme do 50. roku èinnosti AVZO - 
nástupnické organizace Svazarmu.
Když jsme v listopadu roku 1967 zakládali 
organizaci Svazarmu v Suchých Lazcích, 
zamìøenou pøedevším na støeleckou èinnost 
a branné soutìže Sokolovský a Dukelský závod 
branné zdatnosti (pøedchùdce dnes tak 
populárního biatlonu), nepøedpokládali jsme, 
že se budeme za 50 let zabývat pøípravou oslav 
pùlstoletí trvání organizace. Pamìtníkù založení 
základní organizace Svazarmu v Suchých 
Lazcích je více, nicménì posledními 
zakládajícími èleny, kteøí jsou celých 50 let 
aktivními støelci, jsou Richard Dener 
a Bøetislav Janošek.
Uvedl bych nìkolik informací o vzniku naší 
organizace. Založení organizace pøedcházela 
aktivita nadšencù soutìžících v motokrosu na 
malých motocyklech a mopedech. Soutìže 
probíhaly ve staré pískovnì, na høišti a na 
polních cestách. Rád bych pøipomenul nìkteré 
z tehdejších nadšencù. Byli to Jiøí Závìšický, 
Eda Pekárek, Ladislav Nováèek, Richard Dener, 
Ladislav Jelonek, Bøetislav Janošek a øada 
dalších. Vzhledem k tomu, že podmínky pro 
tento druh sportu se staly neúnosnými, padl 
návrh ze strany Okresního výboru Svazarmu na 
založení oficiální organizace se zamìøením na 
sportovní støelbu. A to byl impuls pro 
zprovoznìní støelnice ve skále na Strážnici. 
Z okresu jsme obdrželi nìkolik malorážek 
a zapojili jsme se do Okresní støelecké ligy. 
Tady bych pøipomenul alespoò nìkteré ze 
zakládajících èlenù. Mimo výše uvedených to 
byly sestry Nováèkovy, Oldøich Vašek, Josef 
Graca, Vítìzslav Carbol, Marcela Smìjová 
(Cimingová). První roky jsme støíleli v bojových 
podmínkách, leželo se na dekách a støílelo se 
pøes zatopený lom do terèù, upevnìných na 
fošnách. Zúèastòovali jsme se okresní støelecké 

ligy na støelnicích v Raduni, Velké Polomi 
a v Opavì. V dobì nejvìtší slávy jsme evidovali 
120 èlenù. V prùbìhu následujících let jsme 
svépomocí vybudovali støelnici se zázemím 
v podobì, jakou ji místní znají v souèasnosti.
V roce 50. výroèí založení naší organizace 
pøipravujeme nìkolik akcí, pøi nichž si 
pøipomeneme celou dobu pùsobení v obci. 
Aktivní èinnost zahájíme zprovoznìním areálu 
støelnice a pøípravou støelecké soutìže "O pohár 
osvobození Suchých Lazcù", která probìhne 
23. dubna. Pro veøejnost pak pøipravíme soutìž 
tøíèlenných družstev ve støelbì z malorážky 
a sportovní odpoledne pro dìti, obì akce 
probìhnou 28. kvìtna. Nejvìtší akcí, 
pøipomínající naší èinnost, bude 24. èervna 
táborový oheò, kterým pøipomene tradièní 
táboráky organizované v minulosti. V prùbìhu 
této akce se úèastníci seznámí s historií naší 
organizace. 5. èervence zorganizujeme již 
3. roèník turnaje v nohejbale. V listopadu pak 
probìhne témìø pøesnì na den po 50 létech 
slavnostní schùze, na níž zhodnotíme 
a ukonèíme náš výroèní rok.

Ing. Bøetislav Janošek
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(u sochy Panny Marie Lurdské), PRÙVOD 
A MŠE SV. se zpìvem Pašijí
10:15 h v Nových Sedlicích ŽEHNÁNÍ 
RATOLESTÍ A MŠE SV. 
ZELENÝ ÈTVRTEK - 13.4.
16:00 h v Raduni MŠE SV. VEÈEØE PÁNÌ
17:00 h v Raduni spoleèná Adorace 
v "Getsemanské zahradì" 
18:00 h v Komárovì MŠE SV. VEÈEØE PÁNÌ 
s obøadem mytí nohou 12 mužùm 
19:15 - 20:00 h v Komárovì spoleèná Adorace 
v "Getsemanské zahradì"
VELKÝ PÁTEK - 14.4. 
(Dnes je den pøísného postu!)
9:00 - 12:00 h v Komárovì soukromá Adorace 
14:30 h v Raduni KØÍŽOVÁ CESTA
15:00 h v Raduni VELKOPÁTEÈNÍ OBØADY
16:00 h v Raduni spoleèná Adorace v "Božím 
hrobì"
17:30 h v Komárovì KØÍŽOVÁ CESTA
18:00 h v Komárovì VELKOPÁTEÈNÍ 
OBØADY
19:15 - 20:00 h v Komárovì spoleèná Adorace 
v "Božím hrobì"
BÍLÁ SOBOTA - 15.4.
(Doneste si s sebou svíèky!)
9:00 - 15:00 h v Komárovì soukromá Adorace 
v "Božím hrobì"
9:00 - 16:00 h v Raduni soukromá Adorace 
v "Božím hrobì"
16:00 h v Raduni MŠE SV. VZKØÍŠENÍ PÁNÌ
19:00 h v Komárovì MŠE SV. VZKØÍŠENÍ 
PÁNÌ
VELIKONOÈNÍ NEDÌLE - 16.4. 
(Po každé mši žehnání velikonoèních pokrmù!)
7:30 h v Raduni MŠE SV. 
8.45 h v Komárovì MŠE SV. se zpìvem sboru 
10:30 h v Nových Sedlicích MŠE SV.
VELIKONOÈNÍ PONDÌLÍ - 17.4.
7:30 h v Raduni MŠE SV.,
8.45 h v Komárovì MŠE SV.,
10:30 h v Suchých Lazcích MŠE SV. 

Pøíležitost ke svátosti smíøení
sobota 8.4. - Suché Lazce17:30 - 18:00 hodin
nedìle 9.4. - Raduò 7:00 - 7:30 hodin

- Nové Sedlice po 11:00 hodinì
pondìlí 10.4.- Komárov 17:30 - 18:00 hodin
úterý 11.4. - Raduò 15:30 - 16:30* hodin

- Komárov 17:00 - 18:00* hodin
støeda 12.4. - Komárov 17:00 - 18:00 hodin
ètvrtek 13.4.- Raduò 15:30 - 16:00 hodin

- Komárov 19:15 - 20:00 hodin
pátek 14.4. - Komárov 19:15 - 20:00 hodin
* zpovídá cizí zpovìdník. Pamatujme na 
závazek, který vyplývá z církevního pøikázání, 
že každý katolík se má vyzpovídat ze svých 
høíchù aspoò jednou do roka a pøijmout Svátost 
oltáøní aspoò ve velikonoèní dobì!

Poøad bohoslužeb
KVÌTNÁ NEDÌLE - 9.4.
(Doneste si ratolesti s sebou!)
18:00 h (sobota) v Suchých Lazcích 
ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
7:30 h v Raduni ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ 
A MŠE SV. se zpìvem Pašijí
8:45 h v Komárovì ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ 

Velikonoce 2017 - bohoslužby

nebo skupina lidí, kteøí nemìli v srdci dobrotu, 
lásku a mír! Staèí jen pøipomenout minulé 
století. Albert Schweitzer kdysi napsal: "Hroby 
vojákù jsou nejlepšími kazateli míru!". Winfried 
Seigl zase øekl: "Je snadnìjší nenávidìt válku 
než postavy a høíchy v nás, které k válce 
vedou". Pøátelé! Pamatujme, že zmrtvýchvstalý 
Ježíš nám nepøinese pokoj jako narozeninový 
dárek. O skuteèný pokoj v našem životì musíme 
bez pøestání usilovat, za opravdový pokoj 
musíme stále prosit, tøeba skrze modlitbu, 
a hlavnì ho musíme sami nosit ve svém srdci. 
A to Vám všem pøeje faráø        P. Adam Ma³ek

Mateøská škola Suché Lazce

promìna mateøské školy. V první tøídì se 
uskuteènila výmalba, o kterou se postaral pan 
Boøek Frýba s vnukem. Ráda bych obìma 
podìkovala za krásné obrázky, díky kterým mají 
dìti pøíjemnìjší dny v mateøské škole. 
Jak jsem psala na zaèátku, jaro se nám pomalu 
blíží a s ním i další nové akce a zážitky. Jednou 
z prvních vìtších akcí mateøské školy budou 
velikonoèní dílny, které probìhnou v mateøské 
škole pro dìti a jejich rodièe. Už teï se všichni 
na dílnièky tìšíme a bližší informace sdìlíme. 
Na závìr bych ráda zmínila, že ve dnech 2. a 3. 
kvìtna 2017 v dobì od 8 h. do 16 h. probìhne 
Zápis dìtí do mateøské školy. Prosíme rodièe, 
kteøí by chtìli své dítì k nám pøihlásit, a� si již 
nyní, kdykoli v otevírací dobì mateøské školy, 
pøijdou vyzvednout pøihlášku. K zápisu je 
nutno, mimo vyplnìnou pøihlášku, pøinést 
lékaøské potvrzení o zpùsobilosti dítìte. Dìkuji. 

Tereza Èeperová

Sice se nám pomalu, ale jistì vrací jaro, já bych 
se však ještì krátce vrátila k podzimnímu 
a zimnímu období, které bylo pro naše nejmenší 
hodnì pestré. Na zaèátku školního roku je èekal 
podzimní výlet do Zoologické zahrady 
v Ostravì a následnì i podzimní "tvoøeníèko" 
s rodièi, pøi kterém dìti pøedvedly, co se té doby 
nauèily v mateøské škole. Pošmourné období 
pøed zimou rozveselila i paní Montagová ze 
Støediska volného èasu s podzimním klubíèkem, 
také živá liška, která za námi do školky pøijela 
se svým chovatelem a ten dìti seznámil s jejím 
chovem a životem. I tento rok za námi do 
mateøské školy pøijíždí Divadlo Smíšek 
se svými veselými pohádkami. Poslední mìsíc 
v roce zaèal návštìvou Mikuláše, kterého 
doprovázeli èerti. Mùžeme øíci, že i letos byli 
moc hodní a zùstali jsme v mateøské škole 
v plném poètu, nikoho si neodnesli do pekla. 
Pøedvánoèní èas jsme si zpøíjemnili vánoèním 
posezením, kde dìti pøedvedly krátkou besídku 
a za odmìnu jim byly nadìleny dáreèky pod 
vánoèní stromeèek. Ježíšek nadìlil dìtem 
spoustu dáreèkù a já bych touto cestou chtìla 
za celou mateøskou školu podìkovat všem, kteøí 
jakkoli pøispìli na dárky. Jak mohli rodièe sami 
vidìt, dìti z nich mìly a nadále mají velkou 
radost. V loòském roce opìt probìhla malá 
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