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jsem velmi rád, že Vás mohu opìt prostøed-
nictvím dalšího vydání našeho zpravodaje 
pozdravit a srdeènì Vám popøát pohodu 
a klid v kruhu rodinném, ale nejen v nìm, 
v dobì Adventu, který je alespoò pro mne ten 
nejkrásnìjší èas z celého roku, pøedevším 
proto, že by to mìl být èas, který strávíte se 
svými nejbližšími. 

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 2020, 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 17-19 h., støeda 8-11 h. 
a 13-15 h., ètvrtek 8-10 h. tel. starosta: 734 763 998
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Bc. Klára 
Vèelková, Mgr. Martina Škrobánková.
 www.davedesign.cz, prosinec 2019 náklad 350 výtiskù

davedesign - SL zpravodaj str 32., 1.

V Suchých Lazcích máme již také rozsvícen 
vánoèní stromeèek, symbol vánoèních svátkù, 
který je i tento rok opravdu krásný. Chci podì-
kovat všem, kteøí pomáhali s výzdobou nejen 
vánoèního stromeèku, ale také obecního úøadu 
a v neposlední øadì s instalací našeho sucho-
lazeckého betlému. Vìøím, že se nám bude daøit 
vánoèní výzdobu obce rozšiøovat a to nejen na 
centrum obce, ale i dále od centra tak, aby 
výzdoba obce zøetelnì symbolizovala atmosféru 
Vánoc. Od Adventu se pøesunu k životu v obci 

z pohledu obecního úøadu a prvnì bych chtìl 
popøát naší staré dobré a nyní i novì 
zrekonstruované "Sedlince" mnoho prùzraèné 
vody s bohatým životem a doufejme i krásným 
pøírodním okolím, na které budeme my všichni 
sucholazeètí náležitì hrdi. Sedlinka se zaèala po 
neuvìøitelných tøech letech napouštìt a celková 
investice pøesáhla 15.000.000,- Kè. Investicí 
provedly Lesy ÈR. Investici, kterou již plnì 
hradí mìstská èást Suché Lazce, je úprava 
stávající plochy vjezdu k naší hasièárnì, která 
již opravu nutnì potøebovala a celková èástka 
se vyšplhala na 430.000,-Kè. Zde bych rád 
podìkoval všem dobrovolníkùm, pøedevším 
z øad našich hasièù, kteøí v rámci veøejné 
brigády pomohli s pøípravou staveništì a ušetøili 
tak nemalé finanèní prostøedky obci. Zastavím 
se ještì chvilku u hasièù a musím ocenit jejich 
aktivitu smìrem k mnoha dobroèinným akcím 
spojených nejen s charitou, ale také napøíklad 
s podporou kvìtinového dne èi darováním krve. 
Velmi záslužná je i práce s elektrosbìrem. Náš 
sbor dobrovolných hasièù se také stará o již 
velmi tradièní akci na podzim a to je Kapro-
braní. Tento rok opìt velmi vydaøená akce, 
která byla doprovázena velkým zájmem z øad 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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nizace skladových prostor hasièárny. Pøipo-
mínáme, že elektrošrot je shromažïován bìhem 
celého roku. Pøípadný odvoz i pøedání je na 
domluvì. 
Do konce letošního roku èekají hasièe ještì 
adventní dílnièky pro dìti, Bruslení s hasièi 
v Buly arénì v Kravaøích, ale pøedevším Valná 
hromada. Tímto výbor SDH zve všechny èleny 
ve vìku nad 18let na Valnou hromadu, která se 
uskuteèní v kulturním domì Suchých Lazcù dne 
13.12. od 17 hodin.
První plánovanou akcí v novém roce je již 

Slavnostní rozsvícení stromeèku 30.11.2019

prosinec

Vánoèní pozdravVánoèní pozdrav
Suchých LazcùSuchých Lazcùzeze

tradièní Hasièský ples, který se bude konat 1.2. 
opìt v sále Hostince U Baly. Lístky bude možné 
zakoupit opìt u paní Terezy Vavreèkové v 
Kvìtináøství U Terezky, a to od pondìlí 
6.1.2020. 
Pro letošní rok dìkujeme všem èlenùm 
i pøíznivcùm místních hasièù za pomoc i úèast 
na všech akcích, kterých nebylo málo, pøejeme 
klidný advent a krásné Vánoce v kruhu 
blízkých i pøátel a do roku 2020 pøejeme všem 
pøedevším zdraví.

za SDH Pavla Benšová
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našich obèanù. Bohužel se stala ta vìc, že 
nìjaké paní se hrubì nelíbilo zacházení s kapry 
v kašnì a tuto skuteènost udala na státní 
veterinární správu, která provedla šetøení 
a výsledkem daného šetøení je fakt, že naše dìti 
se dalšího výlovu kaprù z kašny již nedoèkají, 
jelikož v rámci této èinnosti dochází k velkému 
týrání kaprù a bylo nutno z pozice obce 
pøistoupit k ukonèení této èinnosti. Každopádnì 
mohu slíbit, že spoleènì s hasièi pro dìti 
vymyslíme jinou aktivitu, která již nebude pro 
ryby tak stresující. Novinkou, zejména pro naše 
zamìstnance starající se o èistotu obce, je nový 
obecní traktor, který již na plný tachometr 
brázdí ulice Suchých Lazcù. Pokud se ptáte, 
co bude se starým traktorem, tak až obecní úøad 
dokonèí všechny náležitosti, které jsou nutné, 
pøedevším ty administrativní, tak bude v rámci 
dražby nabídnut k odkupu. Další akce, které 
pøipravuje obecní úøad po dokonèení prací na 
vjezdu u hasièárny, jsou pøedevším 
rekonstrukce sklepa v kulturním zaøízení 
a oprava prostor pùdy na obecním úøadì. Oba 
tyto prostory bude následnì obec plnì využívat 
jako sklad, respektive archív, pro potøeby 
obecního úøadu. Vybavení a taktéž dokumentù 
k archivaci má obecní úøad stále více a souèasné 
prostory jsou již nevyhovující pøedevším co 
do volného prostoru, a proto musíme pøistoupit 
k tìmto akcím. Velkou radost mám také z náv-
štìvy pana JUDr. Drahomíra Illíka v Praze, 
kdy jsme mìli tu èest panu Illíkovi popøát k 
devadesátinám a taktéž osobnì podìkovat za 
vše, co je s jeho osobou spojeno se Suchými 
Lazcemi, za což byl zastupitelstvem odmìnìn 
èestným obèanstvím. Každoroènì život v obci - 
pøedevším ten kulturní a spoleèenský - ovlivòuje 
naše sucholazecké kulturní léto. Vinobraním 
skonèil pátý roèník a já mohu s klidným 
svìdomím konstatovat, že byl ten nejvìtší 
a co do poètu návštìvníkù nejúspìšnìjší. Zde 
je naprosto nutné podìkovat tìm desítkám 

www.suchelazce.cz
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Kaprobraní, které hasièi i letos, ve spolupráci 
s obecním zastupitelstvem, uspoøádali v sobotu 
dne 9.11. Promìnlivé poèasí sice nahnalo trochu 
obavy o návštìvnost, ale déš� se akci nakonec 
vyhnul a jako každý rok se u obecní kašny sešli 
místní spoluobèané i velké množství 
pøespolních. Na 5ti stanovištích si 72 dìtí 
vyzkoušelo svou šikovnost. Èistili rybníèky od 
odpadkù, støíleli na terè, Rybce pøání napsali 
nebo nakreslili svá nejvìtší pøání. Za odmìnu 
pak dostali balíèek dobrot. Z kašny dìti lovily 
živé kapry, dospìlým bylo k dispozici svaøené 
víno a hladovcùm pak celkem 101 kapøích øízkù 
smažených na pravé polní kuchyni, po kterých 
se jen zaprášilo. Celé odpoledne se vydaøilo, 
takže zase za rok.
V sobotu 23.11. byl zorganizován již tradièní 
sbìr elektroodpadu a pøedmìtù pro Armádu 
spásy. Od 9 do 12 hodin nìkolik dobrovolníkù 
z øad hasièù pøebíralo v hasièárnì elektroodpad 
od našich spoluobèanù. Tato služba je mezi 
obyvateli obce velmi oblíbená a umožní tak 
ekologicky zpracovat nepotøebné spotøebièe. 
Souèasnì probíhala také sbírka pro Armádu 
spásy, kdy obèané mohli donést jak nepotøebné 
plyšové hraèky, tak i odìvy a boty, které v tomto 
roèním období urèitì pøijdou nìkomu vhod. 
Byly provedeny také menší opravy a reorga-

vysoutìženou èástku 333.234,- Kè s DPH za 
druhou etapu stavby. Soutìž vyhrála firma 
Vlasta Lojšková - pøípravné a dokonèovací 
práce. Stavba by mìla být dokonèena do konce 
mìsíce listopadu.
U hasièárny se makalo a naši dorostenci ve 
Zlatníkách bojovali. Dorùstá nám nová generace 
a tak se letošního podzimního kola okresní 
soutìže dorostu zúèastnili celkem 3 jednotlivci 
a družstvo dorostenek. Branný závod na 2-3km 
provìøil nejen jejich kondièku, ale také znalosti 
v oblasti technických prostøedkù, topografie, 
orientace v terénu nebo z oblasti zdravovìdy. 
Zcela novou disciplínou je pro dorostence pøi 
tomto podzimním kole všeobecný test z oblasti 
represe, prevence, technických prostøedkù 
požární ochrany, nìco málo z legislativy, stanov 
a historie hasièstva a pochopitelnì zdravovìdy. 
Vìtšina z nich bìžela v kategorii dorostencù 
poprvé, proto je to pro nì naprosto nová 
zkušenost. Držíme palce do jarního kola!
Nováková Nikola - kategorie støední dorost 
jednotlivkynì - 13. místo
Kubík Petr - kategorie støední dorost 
jednotlivci - 7. místo
Vìntus Marek - kategorie støední dorost 
jednotlivci - 12. místo
Dorostenky družstvo - 6. místo
Své premiérové pùsobení však mají letos za 
sebou také sucholazecké ženy, a to v opavské 
lize. I pro nì je to jedna velká nová zkušenost. 
Družstvo žen sestavené ze studentek, matek, 
i pracujících žen, se dle èasových možností 
sešlo na nìkolika trénincích a následnì se 
ženské zúèastnily celkem 3 kol opavské ligy. 
V celkovém hodnocení se umístily na krásném 
6. místì z celkového poètu 9 družstev. 
Gratulujeme a doufáme, že jejich nadšení 
neopadne a dále se budou setkávat, alespoò dle 
svých možností na trénincích a soutìžích s cílem 
trochu se hýbat, ale pøedevším si užít srandy.
Podzim v obci se neobejde bez tradièního 
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dobrovolníkù, bez kterých by kulturní léto 
v takovém formátu, v jakém ho nabízíme našim 
spoluobèanùm, nemohlo nikdy fungovat a já 
jsem rád, že naše sucholazecké kulturní léto 
zaèínají velmi kladnì kvitovat i okolní a nejen 
okolní obce èi vesnice. Buïme hrdi na to, 
co se nám tady povedlo zrealizovat a nadále 
zdokonalovat pro bohatý spoleèenský život 
v obci. Vìøím, že mnoho z Vás jste již 
pravidelnými návštìvníky našich internetových 
stránek, ale pøesto pro ty, kteøí si najdou jenom 
málokdy èas, prosím, pokud chcete více vìdìt 
o dìní v naší obci, navštìvujte naše stránky èas-
tìji, a� jste plnì informování o životì v obci 
a také o tom, co pro Vás obec dìlá. Na závìr 
bych rád podìkoval všem, které jsem ve svém 
úvodním èlánku nezmínil a podíleli se na akcích 
èi veøejných brigádách. Velmi pìknì dìkuji za 
celou obec a jsme za Vás velmi rádi. 

Milí spoluobèané, užijte si Advent, prožijte 
krásné a pohodové vánoèní svátky, dejte si klid 
od stresu a blbé nálady, vìnujte co nejvíce èasu 
své rodinì a vstupte do roku 2020 tak, aby Vás 
i pravá i levá noha vedla po cestì úspìchu, 
spokojenosti a dobré nálady. Na shledanou
v roce 2020.

starosta Mgr. Petr Oriešèík

Drazí lazeètí spoluobèané. S pøíchodem 
vánoèních svátkù nadchází èas bilancování, 
a nejinak bych chtìl uèinit i já z pohledu 
uplynulého roku obce.
Až podivnì úspìšnì se nám podaøilo 
zorganizovat veškerý program ve velmi 

1 688

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Ing. Václav Skuplík
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pøíznivém poèasí. Zøejmì na to budeme 
v dalších letech vzpomínat s povzdechem, že 
onoho roku 2019 bylo poèasí mnohem lepší.
Poèínaje mìsícem hlídání májky, sem tam 
doprovázené výjezdem našich chlapcù po 
okolních blízkých i vzdálenìjších obcích, pøes 
Gulášfest, následováno Pivním festiválkem, 
pokraèujíc Posvícením a témìø konèe Víno 
a Kaprobraním. Všechny programy byly 
organizaènì zvládnuty a objednané poèasí 
vyšlo. 
Dovolím si vyjádøit drobný postesk k poslední 
akci, která se bohužel stala terèem rádoby 
ekologické aktivistky, díky níž si již v pøíštím 
roce dìti svého kapra v kašnì neuloví. "Když 
lovit kapry, tak jedinì v kádi u supermarketu, ne 
jen tak pro zábavu na kulturní vesnické akci", 
vzkázal úøedník. Tož, co už.
Mezitím spousta dalších sportovních a kul-
turních víkendù nebo veèerních letních kin. 
Opìt potøeba podìkovat všem dobrovolníkùm, 
bez kterých by tyto akce byly neproveditelné. 
A v této souvislosti bychom chtìli do dalšího 
roku tyto akce posunout blíže pøírodì a snížit 
množství vyprodukovaného odpadu. První 
vlaštovkou, i když ne zrovna nejlevnìjší, bylo 
nasazení krásných zálohovaných kelímkù, 
které neslouží k jednorázovému použití, jsou 
a budou krásným prvkem našich akcí a vìøím, 
že si našly místo i u nìkterých z Vás doma. 
Zkusme se zamyslet, kudy jít dál a pokusit se 
ještì více snížit produkci obzvláštì plastového 
odpadu bìhem kulturního léta. 
Na druhou stranu si myslím, že se snažíme i toto 
kompenzovat výsadbou nové zelenì alespoò na 
tìch málo místech, kde je nám to technicky 
a legislativnì dovoleno. Zøejmì bychom byli 
schopni i v rámci dotací získat mnohem více 
zelenì, jenže kam s ní? Suché Lazce mají to 
specifikum, že v prostorách obce není ani metr 
volné plochy vhodné pro výsadbu. Proto jenom 
díky za švestkovou alej na vjezdu do obce od 

severu a taky pìkný kousek výsadby podél 
nového chodníku vedoucího k restauraci Heja. 
Opìt díky všem brigádníkùm, kterým není 
lhostejný vzhled obce.
S ekologií také souvisí pøipravovaná opatøení 
a již zapoèatá jednání s Zemìdìlskou a. s. 
Opava - Kylešovice, hospodaøící na pozemcích 
pod Strážnicí, které obzvláštì po silných 
pøívalových srážkách zpùsobují zaplavování 
a zneèiš�ování èástí obce. Chtìli bychom vejít 
v jednání také s majiteli specifických pozemkù, 
protože bez nich to nepùjde, a navrhnout 
opatøení zmíròující dopady tìchto vlivù. 
A nakonec bych chtìl apelovat, i když se to zdá 
podivné v dobì, kdy máme všichni na dvoøe 
hnìdou popelnici na bioodpad a jednou za mìsíc 
velký kontejner, abychom se pokusili eliminovat 
èerné skládky nebo na meze vyvážené domovní 
a zahradní odpady, nedej bože ještì zapalované. 
Co ale urèitì zapálit nepùjde, je naše pøehrada, 
která pomalu, ale jistì zaèíná opìt nabírat 
vzhled vodní plochy a myslím, že si s trochou 
mrazu opìt užijeme poøádné bruslení. Pøesto, 
pokud poèasí dovolí, bychom opìt letos chtìli 
obzvláštì pro dìti pøipravit i ledovou plochu na 
školním høišti. Uvidíme.
A protože tento èlánek vzniká ještì pøed již 
tradièním rozsvìcením našeho vánoèního 
stromku, doufám, že jste si jej všichni užili.

Dovolte mi tedy Vám všem popøát krásný 
advent, pokud možno pohodu a klid a ono 
každoroèní pøedsevzetí, že to letos opravdu 
nebudeme brát tak vážnì, vždy� se pøece svìt 
nezboøí stejnì jako vloni, a� Vás najde š�astné
a spokojené v kruhu rodiny a s pøáteli 
u vánoèního stromeèku.
Takže š�astné a veselé Vánoce a krásný 
Nový rok! A to si pište, že bude!

    místostarosta Ing. Václav Skuplík
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Pøi plánu èinnosti SDH pro nadcházející rok se 
podzimní mìsíce zdají být vždy malinko 
klidnìjší. Letos však byl opak pravdou a slovy 
klasika je nutno øíct, že u hasièù "se poøád nìco 
dìje". První týden v záøí mìla díky poèasí na 
pilno zásahová jednotka sboru (JSDH). 
V pondìlí odèerpávali její èlenové vodu ze 
zatopeného sklepa rodinného domu a v úterý 
v odpoledních hodinách uklízeli v obci následky 
pøívalového deštì z pøedešlého dne. Jednalo se 
pøedevším o nánosy bahna a kamení, které byly 
splaveny z polí kolem Strážnice. Ve spolupráci 
s obecními zamìstnanci uklidili køižovatku 
Pøerovecká / U vodojemu a také ulici ke 
Strážnici (od høbitova ke škole).
Den poté, tedy ve støedu 4.9. v podveèer, musela 
zasáhnout JSDH Suché Lazce znovu, a to 
u drobného požáru, který vznikl na polní cestì 
od ZD do Komárova. Naše jednotka však nejen 
pomáhá, ale pravidelnì se školí, trénuje 
a reprezentuje. Na 16. roèníku soutìže 
"O putovní pohár primátora mìsta Opavy", 
konané 21. záøí 2019 ve Vlaštovièkách, se naši 
chlapi utkali v královské disciplínì požární útok 
s dalšími 9 jednotkami JSDH z okolí a umístili 
se na krásném 6. místì s èasem: 74,12(1. útok); 
76,15(2. útok). 
Mladých hasièù od podzimu zase pøibylo. Starší 
dìti z pøípravky se pøidali mezi mladé hasièe 
a vytvoøili tak nové družstvo. Do družstva 
pøípravky pøibyly nové posily. Mladí hasièi své 
tréninky v záøí vìnovali pøípravì na podzimní 
kolo hry Plamen. Èasu na pøípravu moc nebylo, 
ale i pøesto se v pátek 4.10. všichni sešli u hasi-
èárny, aby si cviènì zabìhli malý okruh se 
stanovišti, která je èekala na soutìži. V sobotu 
5.10. se pak zúèastnili samotného podzimního 
kola hry Plamen ve Chvalíkovicích. Poèasí ráno 
nevypadalo moc pøíznivì, ale nakonec se 
slitovalo, déš� ustal a dìtem nic nebránilo 

v tom, aby ukázaly, co umí. Tolik oèekávané 
výsledky branného závodu a štafety dvojic jsou 
základem pro jarní kolo hry Plamen, kde hasièe 
èekají další 3 disciplíny. Budeme doufat a vìøit, 
že bodový základ z podzimu je pro nì základem 
dobrým.
Mladší žáci: 
Družstvo "Lucka": branný závod - 6. místo, 
štafeta dvojic - 7. místo
Družstvo "Amálka": branný závod - 1. místo, 
štafeta dvojic - 5. místo
Starší žáci:
Branný závod - 2. místo, štafeta dvojic - 7. 
místo
Bìhem víkendu 12.10. a 13.10. se vedoucí 
mládeže zúèastnili školení na ÚHŠ v Janských 
Koupelích. Pøednášky na téma napø. 
psychologie, historie hasièstva, technického 
vybavení, stejnokrojový pøedpis a pøedevším 
smìrnice hry Plamen byly základem nároèného 
testu, který vedoucí absolvovali a také splnili. 
O dalším víkendu, v sobotu 19.10. zorganizoval 
výbor SDH ve spolupráci s obecním úøadem 
velkou brigádu zamìøenou na rekonstrukci 
vjezdu do hasièárny a na prostor s kontejnery. 
Již v pátek zaèaly pøípravné práce, kdy byla 
pomocí bagrù rozebrána souèasná dlažba. 
V sobotu dopoledne se pak dostavilo více než 
20 brigádníkù, kteøí naložili starou dlažbu na 
nakladaè pana Davida Sonka a pøedìlali starou 
šachtici na pøívod vody. Ve zbylém èase bylo 
doèištìno okolí hasièárny a byla rozebrána stará 
bouda na posypový materiál. Nechybìlo ani 
výborné obèerstvení. Brigáda skonèila krátce po 
poledni. Udìlalo se kus práce a všem 
zúèastnìným patøí obrovský dík. Hasièi tak 
pomohli obci ušetøit nemalé finanèní 
prostøedky. Projekt zhotovoval pan Ing. arch. 
Petr Mlýnek. První etapou byla pøíprava 
staveništì, dle odhadu cca 50-60 tis. Kè s DPH. 
Celkovì se obec dostala oproti rozpoètu 
z projektu, který byl 713.492,- Kè s DPH na 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce
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Ve ètvrtek 15.8. bylo už od sedmé hodiny ranní 
v centru obce Suché Lazce u Hostince U Baly 
rušno. K výjezdu ke bøehu jezera Balaton se na 
strojích vyrobených v minulém tisíciletí 
chystalo tøináct stateèných jezdcù, které pøišli 
vyprovodit nejbližší èlenové rodiny, pøátelé 
a známí v poèetném zastoupení. Na startu byly 
pøipraveny stroje vyrobené v Považské Bystrici 
na Slovensku - babetty, jawy 550 a jawy 500. 
Posádka strojù mìla pestré obsazení ve vìku od 
dvaceti do sedmdesáti let. Trasa do cíle vedla 
pøes 500 km nezpoplatnìných cest, se kterými 
se ve dvou dnech cestování museli jezdci 
poprat. Mìli v záloze doprovodné vozidlo 
s pøívìsem, které sloužilo jako pojízdné opravné 
depo s náøadím, náhradními díly, palivem 
i párem náhradních motocyklù. Chceme 
pochválit mladé nadšence motorismu, kteøí jako 
jezdci na cestì pøekvapili svou pohotovostí a 
umem mechanikù a drobné technické problémy 
si bìhem cesty rychle opravili. Po nároèné cestì 
èekal muže výpravy možná ještì nároènìjší 
dvoudenní pobyt na bøehu Balatonu spojený 
s oslavou dojezdu do cíle! V pondìlí ráno se 
nakoply stroje a nabral se smìr k domovu. 
Slavnostní návrat se konal v úterý 20. srpna 
v šestnáct hodin. Znavení jezdci se š�astnými 
tváøemi pøijeli k Hostinci U Baly, kde je opìt 
vítal zástup nejbližších a fanouškù. Øeditel 
výpravy pan Tomáš Bala obdržel jako podì-
kování od posádky pohár. Cestu naplánoval po 
loòském roce, kdy s èástí výpravy absolvoval 
na stejných strojích cestu na slovenskou 
Zemplínskou Šíravu. Už nyní se plánuje další 
mise na pøíští rok. Zdar pro Jawa cup Suché 
Lazce jedou na Balaton. (autor: Renáta Bala)

Dne 20.8. v 18:15 hod. se konalo 6. zasedání 
zastupitelstva MÈ Suché Lazce. Na programu 
bylo mimo jiné: bod 4. Kontrola usnesení ze dne 
23.4.; 5. Pachtovní smlouva; 6. Koupì nového 
obecního traktoru; 7. Schválení zámìru nákupu 
velkoobjemových nádob na vodu pro obèany 
Suchých Lazcù apod.

V pátek 23.8. se konala jedna z dalších brigád 
na Pøerovci podél nového chodníku. Cílem 
bylo upravit pásy zelenì mezi ploty obèanù 
a chodníkem. Starosta dle pøání jednotlivých 
obyvatel daných úsekù zajistil ozelenìní tìchto 
pásù. V pátek se provádìla výsadba v úseku 
pøed restaurací HEJA. Starosta spoleènì 
s kvìtináøstvím Terezka, Zahradním centrem 
Komárov a dalšími dobrovolníky vysázeli øadu 
okrasných døevin v tomto úseku.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Skøipov, který se hrál v sobotu 24.8. v 17:00 
hod., vyhrály Suché Lazce 4:1 (1:1). Góly dával 
30. D. Diehel, 33. F. Šimèík, 53. L. Dener, 73. 
M. Kostka, 86. D. Diehel. Letošní druhý zápas, 
který se hrál ve Skøipovì, dopadl pro Lazio 
velmi pozitivnì. Na utkání pøijeli naši fanoušci 
bezbariérovým autobusem, který pro nì zdarma 
zajistil nový pøedseda Lukáš Urbanec. Ve 26. 
minutì po mnoha šancích byl výsledek stále 0:0. 
Zvrat pøišel v 30. minutì, kdy Daniel Diehel 
posunul Lazio do vedení 1:0. Následnì bylo v 
32. minutì srovnáno na 1:1. V 53. minutì Lukáš 

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

Vážení obèané, MS Hoš�ata, stejnì jako jiné 
spolky, má zájem na aktivním a zdravém životì 
v naší obci. Mimo aktivity pøímo v obci smìøuje 
svou èinnost ve vìtší míøe do volné pøírody, kde 
se má nacházet pøedmìt našeho zájmu - zvìø.
Aby se zvìøi v naší honitbì daøilo, musí mít 
k dispozici tyto základní životní podmínky:
1) Potravu a vodu
Od jara do pozdního podzimu o potravu není 
nouze, chybí však pestrost krmiva. Èásteènì 
ji zlepšuje zakládání biopásù a zmenšování 
pùdních blokù s jedinou plodinou. Bìhem 
horkých letních mìsícù je vìtší problém 
nedostatek vody v krajinì. Øešíme ho 
rozmístìním a pravidelným doplòováním 
napájeèek na místech, která zvìø navštìvuje. 
V zimních mìsících je pro nás samozøejmostí 
pøikrmování jadrným krmivem - senem, 
pøípadnì ovocem a nesmí chybìt sùl.
2) Úkryt a klid
Tato podmínka je dnes možná dùležitìjší než 
krmivo. Zvìø, která je èasto rušena, vyhánìna 
ze svého stávaništì, je stresována, pøichází 
zbyteènì o energii, která je dùležitá pro 
pøekonání všech negativních vlivù. Pøi dnešní 
hustotì automobilové dopravy, rùzných 

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

volnoèasových aktivit, intenzivnímu 
zemìdìlství a lesnictví lze opravdu jen stìží 
najít místo v krajinì, kde je KLID. 
3) Abychom zvìøi pomohli, vracíme finanèní 
prostøedky, které získáváme z kulturních akcí, 
dotací i èlenských pøíspìvkù zpìt do krajiny 
ve formì krmiv, sazenic stromù a keøù, 
mysliveckých zaøízení. Mezi finanènì 
nejnároènìjší patøí znovuzazvìøování krajiny. 
Již mnoho let nakupujeme pro vypouštìní do 
volné krajiny bažanty, zajíce a koroptve, 
hlavnì z dùvodu zlepšení genetických vlastností 
(vitalita, životaschopnost, plodnost). Pro 
vypouštìní na jaøe 2020 máme již nakoupeno 
30 párù koroptve polní, o které bude do jara 
peèovat p. Kubesa Radomír. Také manželé 
Žídkovi pro další sezónu opìt vychovají pøes 
100 ks bažantí zvìøe, které vypustí do honitby.
Toto je nahlédnutí jen do malé èásti aktivit, 
které musíme provádìt pro to, abychom pro 
pøíští generace zachovali co možná nejpestøejší 
pøírodu. Jestliže je zvìø indikátor stavu 
životního prostøedí, pak by každý z nás mìl mít 
zájem, aby zvìø všude kolem nás byla.

Josef Vìntus - MS Hoš�ata

prosinec 2019
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Dener zvednul na 2:1. Po zajímavých šancích na 
obou stranách dále zvednul Kostka na 3:1. 
Tìsnì pøed koncem v 85. minutì se podaøilo 
Danielu Diehlovi zvýšit na krásný výsledek 
4:1. Další vítìzství mìlo pozitivní vliv na celé 
sucholazecké mužstvo, které je tvoøeno 
pøevážnì ze sucholazeckých hráèù a je motivací 
do dalších zápasù. Všichni hráèi a fanoušci pak 
po zápase dojeli na obecní høištì do Suchých 
Lazcù, kde se slavilo ve stánku s obèerstvením 
TJ Suché Lazce. Všichni si také užili poslední 
letošní letní kino s filmem BOHEMIAN 
RHAPSODY.
Poslední letní kino se konalo v sobotu 24. 
srpna a  bylo ve znamení výborné audiovizuální 
kvality. Letos poprvé si mohli návštìvníci 
vychutnat nové vìtší plátno 6x3m. Podaøilo se 
také na promítání zapùjèit výkonnìjší audio, 

takže film BOHEMIAN RHAPSODY si mohli 
návštìvníci opravdu vychutnat. I když poèasí již 
bylo trochu chladnìjší a v Kravaøích probíhal 
Odpust, dostavilo se na promítání kolem 280 
lidí. Nechybìlo také opékání selátka, které se 
osvìdèilo na druhém èervencovém letním kinì. 
Podaøilo se zlepšit obèerstvení (èepování piva 
i nealka), o které se nyní postarala TJ Suché 
Lazce (zisk z prodeje šel na podporu 
sucholazeckého fotbalu). Hospùdka na høišti 
otevøela také jedno okénko s výdejem navíc. 
O slavnostní atmosféru se postaralo Lazio také 

svou výhrou nad Skøipovem 4:1, která zaujala 
také pøítomného redaktora Èeského rozhlasu 
Martina Kintla.
29.8. Letošní Sucholazecké posvícení bylo 
zkušebním testem využití nových kelímkù na 
více použití, které poøídil Obecní úøad mìstské 
èásti Suché Lazce. Celá akce byla v té dobì 
testována a kelímek si po celou dobu posvícení 
mohli obèané pronajmout za cenu 50 Kè 
a posléze neporušený vrátit zpìt s vratnou 
èástkou 50 Kè. Vratný kelímek si také mùžete 
zakoupit na naší poštì PARTNER za stejnou 
cenu. Vratné kelímky jsou prvotní vlaštovkou 
zákazu jednorázových plastù na všech obecních 
akcích, který by mìl být realizován od zahájení 
Sucholazeckého kulturního léta 2020. Budeme 
velmi rádi za jakoukoliv zpìtnou vazbu 
v souvislosti s používáním tìchto kelímkù.

V pátek 30.8. se po 17. hodinì konalo na 
obecním høišti tradièní posvícenské utkání 
svobodní vs. ženatí. Za sluneèného a velmi 
horkého poèasí se sešlo pøibližnì 50 fanouškù. 
Letos trochu trvalo, než se poskládal tým 
svobodných. Hrálo se na zmenšeném høišti 
dvakrát 30 min. Zápas "pískal" Václav Šumbera 
ml. Svobodní mìli jasnì navrch, ale nenechali 
ženaté prohrát vysoko. Zábavná fotbalová 
exhibice pobavila všechny fanoušky. Po 
nìkolika nastaveních byl nakonec výsledek 10:9 
pro svobodné. Po zápase se všichni pøesunuli do 

prosinec 2019

foto: Petra Nelešovská, Pavla Benšová

Fotografie ze sucholazeckého Kaprobraní 9. listopadu 2019
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støedu obce, kde probíhalo posvícení. Sucho-
lazecké posvícení, které se konalo 30.8. až 1.9. 
zaèalo již tradiènì v pátek po 15. hodinì ve 
støedu obce, kde byly pro dìti pøipraveny 
pou�ové atrakce. Novì si všichni užili lavici 
(crazy dance), na kterou se všichni tìšili již od 
minulého roku. Na konec srpna extrémnì horké 
a sluneèné poèasí pøilákalo velké množství 
návštìvníkù. Po 17. hodinì zaèalo trochu se 
zpoždìním posvícenské utkání svobodní vs. 
ženatí. I když chvíli trvalo než se postavil tým 
svobodných, tak nakonec se zápas povedl a 
všechny pobavil. Zápas byl ukonèen penaltami. 
Obèerstvení již tradiènì zajiš�ovala TJ Suché 
Lazce, Hostinec U Baly (novì s Chill out 
salónkem) a Restaurace Heja. Pan Vanìk zajistil 
opékání selátka. Novì byly na akci použity 
vratné kelímky, které si mohli návštìvníci 
pronajmout nebo nechat. Ve 20:30 hodin 
následovalo vystoupení sucholazecké hudební 
skupiny Draath 42. Zábava skonèila po pùl 
jedné v noci. Sobotní program zaèal odpoledne 
a doprovázel ho moderátor DJ Aleš. Pro dìti 
byly kromì kolotoèù pøipraveny také tvùrèí 
stánky, ve kterých si mohly vybarvit sádrové 
sošky nebo kreslit obrázky. Na akci byla øada 
stánkù s pou�ovými hraèkami a cukrovinkami. 
Vìtšinu fanouškù Lazia potìšila výhra TJ 
Suché Lazce nad Raduní 10:0. Toto fotbalové 
utkání zaèalo v 16:30. Po páté hodinì 
následovala øada vystoupení hudebních kapel 
jako ApenDixi, Frajer a Drive. Nechybìlo ani 
pøekvapení veèera v podobì imitace skupiny 
Kabát. Nedìle zaèala mší svatou v kapli Andìlù 
strážných. Po mši následovala zábava na pouti. 
Celé posvícení se mimoøádnì povedlo a zazna-
menalo velmi vysokou úèast. Sucholazecké 
posvícení doprovázelo teplé a sluneèné poèasí.
Èlenky klubu dùchodcù J. Kaštovská, 
A. Loudová tradiènì na posvícení slavnostnì 
pøedaly pøed kaplí panu starostovi naší obce 
Petru Oriešèíkovi dožínkový vìnec, chléb 

a posvícenské koláèe. Pøedávání se také 
zúèastnil pan faráø P. Adam Ma³ek. Úèastníci 
pøedávání se letos projeli koèárem pøes vesnici 
a pozdravili návštìvníky posvícení. (autor: 
Jindøich Louda, foto: Stanislav Kaštovský) 

V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Raduò, který se hrál v sobotu 31.8. v 16:30 
hod., vyhrá-ly Suché Lazce 10:0 (5:0). Góly 
dával 4. D. Diehel, 16. D. Mýlek, 24. M. Kostka, 
29. D. Diehel, 29. M. Kostka, 47. M. Kostka, 
50. M. Kostka, 58. D. Diehel, 65. L. Dener, 
68. M. Solný (vl.). 
Turistické uskupení Šmajda love, které tvoøí 
nìkolik aktivních turistù z Nových Sedlic, 
Štítiny, Suchých a Mokrých Lazcù pøipravilo 
na 31. srpna  kulturní akci "400 let velkého 
dubu" (1619). Turisté si pøipomnìli významné 
výroèí velkého dubu Charlotta nad Pøerovcem. 
Turistická skupina Šmajdalové celoroènì vyráží 
každé úterý pìšky i na kole do blízkého a vzdá-
lenìjšího okolí. Velký dub je jejich èastým 
cílem. V jejich øadách se také zrodil nápad vzdát 
Velkému dubu hold k jeho významnému výroèí. 
V sobotu krátce po 14. hodinì uvedl celou akci 
organizátor akce Jiøí Rybáø a pøivítal návštìv-
níky. Každý z návštìvníkù obdržel na památku 
døevìnou plaketu s obrázkem dubu. Po zahájení 
následovala historická pøednáška novo-
sedlického kronikáøe Tomáše Sáòky. Dále 
si mohli návštìvníci vyslechnout odbornou 

Bylo vystaveno nìkolik svatebních modelù pro 
nevìsty a ženicha. Bylo to z doby našeho mládí. 
Kromì této výstavy byla v muzeu výstava 
døevìných loutek a malých domácích divadélek 
a také výstavka zpracování lnu, pøedení nití na 
kolovrátku a tkalcovský stav na plátno.
Hlavním programem v listopadu byla pøehlídka 
podzimní kolekce kloboukù. Èlenové klubu 
zapojili svou fantazii a modely byly na svìtì. 
Svìtoví módní návrháøi by se mohli od nás uèit. 
Nejlepší modely byly vybrány nezávislou 
porotou, ve které byly paní Balová, Rybková, 
Tkaèíková a Ulmanová. Vítìzové byli 
odmìnìni. 1. místo B. Zakoutská, 2. V. Volný, 
3. J. Carbolová. Pan L. Tichopád nám pøipomnìl 
30. výroèí Sametové revoluce. S gratulací 
nezapomnìl na naše oslavence. A. Loudová 
pøeèetla pøítomným zajímavé èlánky a pøidala 
i nìkolik vtipù. Prožili jsme krásné odpoledne 
a pøíjemnì jsme se pobavili.
V letošním roce se naposled sejdeme v prosinci 
a bude to naše Mikulášské pøátelské posezení. 
Samozøejmì nezapomeneme na naše oslavence, 
kterým popøejeme vše dobré, hlavnì zdraví. 
Významné dny v životì, jako jsou 90. naro-
zeniny, slaví naši dlouholetí èlenové klubu 
A. Kubesová a T. Vašek.
Všichni èlenové jim pøejí hodnì síly, pevné 

prosinec 2019

zdraví a štìstí, pìkné dny bez starostí. Blíží se 
konec roku a proto chceme popøát všem našim 
spoluobèanùm: 
Š�astné a veselé Vánoce mìjte, 
pohody s blízkými užívejte, 
až pak nakonec Nový rok pøijde, 
pøejeme Vám, a� v nìm všechno ve zdraví 
vyjde. 

za Klub dùchodcù Anna Loudová
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pøednášku o dubech od botanika Ing. Miroslava 
Franka z Arboreta Nový dvùr. Nechybìla také 
pøednáška mykologa Dr. Víta Balnera o míst-
ních houbách s øadou v ten den nasbíraných hub. 
Novosedlický klub žen napekl pro návštìvníky 
výborné koláèky (Hana Kadulová). Celá akce 
probíhala pod záštitou starosty Štítiny pana 
Karla Ulricha. Oslavu stromu doprovázela 
v pøestávkách k poslechu živá country muzika. 
Všichni si krásné odpoledne pochvalovali 
a vraceli se domù s pøíjemnými zážitky.
V první školní den 2.9. se dostavil po pùl osmé 
ranní pøívalový déš�. Bìhem prvních dvou 

2a pùl hodin napadlo 49 mm/m  srážek. Bìhem 
dne pak celková hodnota srážek za pondìlí 

2stoupla na 83 mm/m . Výsledkem pøívalového 
deštì bylo splavení pùdy a kamení z ulic Ke 
Strážnici a U vodojemu na hlavní trasy. Došlo 
také k zatopení nìkolika sklepù, z nichž 

minimálnì jeden si vyžádalo zásah JSDH Suché 
Lazce.
V úterý 3. záøí v odpoledních hodinách uklízela 
JSDH Suché Lazce v obci následky pondìlního 
pøívalového deštì. Jednalo se pøedevším o ná-
nosy bahna a kamení, které byly splaveny 
z polí kolem Strážnice. Ve spolupráci s obec-
ními zamìstnanci uklidili køižovatku Pøerovecká 
/ U vodojemu a také ulici ke Strážnici (od 
høbitova ke škole). Naše jednotka tak 
dlouhodobì naplòuje svoje heslo "Sobì ku cti, 
druhému ku pomoci". Za to jim patøí dík.
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce ve 
spolupráci s paní Lenkou Bednaøíkovou 
Kudìlovou zahájil cvièení jógy v Suchých 
Lazcích. První zkušební lekce se konala dne 9.9. 
od 17:00 hod. do 18:00 hod. v tìlocviènì 
základní školy v Suchých Lazcích. Již 4.9. byly 
lekce jógy plnì obsazeny (poèet 30 osob).
Od 4. záøí mohli obèané hlasovat v anketì 
webu www.suchelazce.cz a vybrat si, kam se 
pojede na vánoèní zájezd dne 7.12. Jedná se 
o celodenní zájezd v cenì 650,- Kè (v cenì 
je zahrnuta doprava, prùvodce, pojištìní 
a obèerstvení v autobuse). Výsledek hlasování 
(celkem hlasovalo 36 lidí):
- Vánoèní zájezd do Wroclawi - 14%
- Vánoèní zájezd do Krakova - 86%
Ve støedu 4.9. podveèer v 20:05 hodin musela 
zasáhnout JSDH Suché Lazce u drobného 
požáru, který byl na polní cestì od ZD do 
Komárova. U hald ornice poblíž cesty za RKL 
pravdìpodobnì nìkdo zapálil trávu a další 
porost. V daném týdnu se jednalo o tøetí výjezd. 
(2.9. 09:05 Technická pomoc Èerpání vody U 
Kašny. 3.9. 16:11 Technická pomoc Odstranìní 
nebezpeèných stavù.)
Klub dùchodcù Veselé Berle uspoøádal další 
setkání, které se konalo 12. záøí na sportovním 
høišti na Štítínì. S velkým sportovním 
nasazením se hrály kuželky. Po tøech kolech 
jsme mìli vítìze. 1. místo - J. Kuloviaková; 

Je konec léta, jsme všichni odpoèinutí a už 
jenom vzpomínáme, jaké byly dovolené 
a chvilky s vnouèaty.
Protože se blížilo naše tradièní posvícení, bylo 
tøeba se pøipravit. Ve vesnici se uklízelo, dìlaly 
se pøípravy, aby se posvícení vydaøilo ve všech 
smìrech. Èlenové klubu se domluvili, že 
provedou brigádu na úklid prostranství pøed 
høbitovem. Poèasí pøálo a tak nám šla práce od 
ruky. Prostranství pøed høbitovem vyèištìné od 
plevele prohlédlo. Z vykonané práce mìli radost 
všichni úèastníci - L. Illíková, M. Friedlová, L. 
Heèková, L. Heèko, S. Kaštovský, J. Carbolová, 
B. Sobolová, J. Friedlová, A. Loudová. Po 
odvedené práci se šlo na dobøe èepované pivo. 
Na sucholazeckém posvícení je tradicí, že se 
pøedává dožínkový vìnec, chléb a posvícenecké 
koláèe našemu starostovi panu P. Oriešèíkovi 
a panu faráøi P. A. Ma³kovi. Pøedávání se 
úèastnily èlenky klubu J. Kaštovská, 
A. Loudová, L. Heèková a L. Illíková. Všichni 
úèastníci pøedávání se projeli koèárem pøes 
vesnici a pozdravili všechny návštìvníky 
posvícení. Záøijové setkání našeho klubu jsme 
uskuteènili na høišti ve Štítinì, kde jsme si 
zahráli kuželky. Pøestože se setkání uskuteènilo 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce mimo naši obec, úèast èlenù byla vysoká. 
Soutìžící se snažili co nejlépe uspìt. Po tøech 
kolech soutìžení byly výsledky: 1. místo J. 
Kuloviaková, 2. I. Hrabovská, 3. O. Závìšická. 
Za snahu byly odmìnìny dárkem. Soutìžení 
neodradil ani vyšší vìk u nìkterých èlenù. 
Povzbudit nás pøišel i náš pan starosta Petr 
Oriešèík. Po nároèném výkonu jsme si dali 
výborný guláš a èepované pivo. Bylo vidìt, 
že pohyb nám pøináší zábavu i radost.
Od mìsíce øíjna se naše klubová setkání 
pøemístila do vinárny u Baly. Byl pøipraven 
pìkný program. Pan J. Louda promítl fotografie 
a záznam z èervnového sportovního soutìžení 
s okolními vesnicemi. A. Loudová seznámila 
pøítomné s historií Hrabynì a pøipomnìla 
nìkteré památky, které se v Hrabyni nacházejí. 
Je to tøeba pomník R. Gudricha, zakladatele 
slezského hasièstva, pamìtní deska slezského 
písnièkáøe A. Chamráda. Nelze opomenout 
pomník Karla Engliše, rodáka z Hrabynì, 
významného ekonoma a pøedváleèného ministra 
financí a Památník 2. svìtové války.
Kromì pravidelných setkání zdatní èlenové 
podnikli také výšlapy do krásného okolí. Nìkteøí 
èlenové navštívili výstavku v muzeu v Opavì 
pod názvem "My dva a èas". Vystavovaly se zde 
dobové svatební fotografie z pøedváleèné doby. 
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2. místo - I. Hrabovská; 3. místo - O. Závìšická. 
Povzbudit nás pøišel náš starosta pan Petr 
Oriešèík. Prožili jsme pìkné odpoledne a dobøe 
jsme se bavili. (autor: Jindøich Louda, foto: 
Stanislav Kaštovský)

V pátek 13.9. po 17. hodinì se konal na 
obecním høišti nábor fotbalové pøípravky. Na 
nábor se dostavil velký poèet rodièù se svými 
dìtmi. Celkem dvanáct nových dìtí ze Suchých 
Lazcù ve vìku od 5 do 10 let projevilo zájem 
o fotbalovou pøípravku. Trenéøi Barbora Malo-
hlavová a Petr Oriešèík zábavnou formou vedou 
dìti k tomuto sportu. Na prvním tréninku se 
rodièe domluvili, že trénovat se bude každé 
pondìlí od 17h do 18h.
Velmi vzácný pøírodní úkaz spatøilo v pátek 
13. záøí ve 21:14:42 na severní èásti oblohy 
(smìrem na Polsko) nìkolik pozorovatelù nejen 
z naší obce. Jednalo se o bolid (EN130919 
_191443), který vstoupil do zemské atmosféry 
pod specifickým úhlem a rychlostí, což mìlo za 
následek na bolid velmi dlouhou a jasnou dobu 
pozorování cca 14 sec! V Suchých Lazcích 
objekt pøímo pozorovalo min. 5 osob.
"Co se tedy pøesnì odehrálo veèer v pátek 13. 
záøí severnì od našeho území? Pøesnì ve 21 
hodin 14 minut a 42 sekund støedoevropského 
letního èasu vstoupil do zemské atmosféry malý 
úlomek meziplanetární hmoty, meteoroid, 
o hmotnosti necelých 100 gramù. Jelikož se 

ovšem jednalo o pomìrnì soudržné tìleso, které 
vstoupilo do atmosféry jen pod velmi malým 
úhlem, který byl v prùmìru pouhé 4 stupnì, 
vztaženo k zemskému povrchu, tak tento 
meteoroid uletìl velmi dlouhou svìtelnou dráhu, 
která byla 289 km dlouhá. To je velmi 
neobvyklé, a to byl také hlavní dùvod, proè 
upoutal pozornost tak velkého poètu náhodných 
pozorovatelù. To bylo navíc umocnìno jeho 
relativnì malou vstupní rychlostí, která byla 
22.2 km/s takže i trvání bolidu bylo extrémnì 
dlouhé, celých 14 sekund. Tato mimoøádnì 
dlouhá svìtelná dráha bolidu, kde je její prùmìt 
na zemský povrch, zaèala SZ od saského mìsta 
Chemnitz a pokraèovala do Polska, kde bolid 
pohasl pøibližnì na polovinì vzdálenosti mezi 
mìsty Wroclaw a Opole. Bolid zaèal svítit ve 
výšce 89.1 km a pohasl ve výšce 76.2 km, tedy 
velmi vysoko nad zemí. Bìhem letu bolid 
dosáhl absolutní jasnosti -5.6 magnitudy, což 
znamená, že pro vìtšinu pozorovatelù nebyl 
o mnoho jasnìjší, než je jasnost planety Venuše. 
V poslední tøetinì letu se rozpadal a celá jeho 
pùvodní hmota se bìhem prùletu spotøebovala, 
a tudíž žádný makroskopicky významný úlomek 
pùvodního meteoroidu na zem nedopadl. Pøed 
srážkou se Zemí tento meteoroid obíhal Slunce 
po eliptické dráze s poloosou 2.55 astronomické 
jednotky (1 au = vzdáleností Zemì od Slunce) 
sklonìné k rovinì dráhy Zemì (ekliptice) jen 
8 stupòù, pøièemž jeden jeho obìh kolem Slunce 
trval 4.06 roku. Jak vyplývá z jeho 
heliocentrické dráhy, tak i z jeho fyzikálních 
vlastností, jednalo se o malý úlomek asteroidu 
pocházející z vnìjší èásti hlavního pásu 
planetek. Informoval 18.9. RNDr. Pavel 
Spurný, CSc. - Vedoucí oddìlení meziplanetární 
hmoty, Astronomický ústav AV ÈR, Ondøejov"
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Hradec nad Moravicí B, který se hrál v sobotu 
14.9. v 16:00 hod., vyhrály Suché Lazce 2:1 
(2:1). Góly dával 7. M. Kostka, 27. A. Vícha 

Rovnìž støelecká èinnost nebyla opomenuta 
a pokraèovala zorganizováním plánované 
soutìže a to místním pøeborem ve støelbì 
z malorážky, který se uskuteènil 13. øíjna. 
Soutìž byla urèena výhradnì èlenùm místního 
spolku AVZO. Zúèastnilo se 11 èlenù. Vítìzem 
a místním pøeborníkem se stal Bøetislav 
Janošek pøed Zdeòkem Mošou, který zaostal 
za vítìzem o jediný bod a na tøetím místì se 
umístil Jiøí Hajduk. Poslední støeleckou soutìží 
bude již tradièní "Poslední výstøel", kdy se 
bude soutìžit v nìkolika støeleckých disci-
plínách z rùzných zbraní. Akce se uskuteèní 28. 
prosince a bude ve znamení ukonèení sezóny.
Vedení spolku AVZO, p.s. Skála v Suchých 
Lazcích dìkuje všem aktivním èlenùm za jejich 
èinnost ve prospìch spolku, rovnìž dìkuje 
starostovi Petru Oriešèíkovi a všem 
zastupitelùm za pøízeò a podporu naší èinnosti, 
bez které bychom øadu akcí zamìøených pro 
veøejnost nemohli zorganizovat. Všem bychom 
chtìli popøát hodnì zdraví, štìstí a do nového 
roku hodnì úspìchù.

Ing. Bøetislav Janošek

Èinnost Asociace víceúèelových základních 
organizací technických sportù a èinností - 
poboèného spolku Skála (dále jen AVZO) 
v Opavì - Suchých Lazcích byla v podzimních 
mìsících  zamìøena mimo støeleckých akcí 
pøedevším na údržbu areálu støelnice a na jeho 
zazimování .
V prùbìhu velké brigády zamìøené na celkový 
úklid areálu bylo provedeno odstranìní 
spadaného listí ze støech objektù a z asfaltového 
høištì, odvoz nadbyteèného materiálu ze skladu 
a celkový úklid skladu, pøíprava na rekon-
strukci stropu klubovny a podepøení  
laminátového pøístøešku. Brigády se zúèastnilo 
celkem 18 èlenù, takže veškeré potøebné práce 
byly provedeny bìhem dopoledních hodin.
V souèasné dobì ještì provádíme celkovou 
rekonstrukci stropu klubovny a následnì nás 
èeká vybílení klubovny.
Na brigádách a údržbì areálu støelnice bylo 
v letošním roce dosud odpracováno 179 hodin, 
pøièemž nejsou zapoèteny desítky hodin na 
drobných individuálních pracích a na pøípravì 
organizovaných akcí. Další brigádnické hodiny 
budou ještì do konce roku odpracovány na 
zmínìné rekonstrukci.

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

foto: Ing. Bøetislav Janošek
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(vl.) - 45. L. Fajkus.
Pondìlní kurzy cvièení jógy, které pøipravil pro 
obèany obecní úøad ve spolupráci s paní Lenkou 
Kudìlovou patøí k velmi oblíbeným. Již u první 
lekce byl takový zájem, že paní Kudìlová 
nakonec otevøela místo jednoho kurzu hned dva 
kurzy za sebou, aby tak pokryla vysokou 
poptávku místních žen a mužù. Lekce probíhají 
každé pondìlí v tìlocviènì základní školy v Su-
chých Lazcích.

Ve støedu 18. záøí odpoledne po 16. hodinì se 
konala na Pøerovci další brigáda zamìøená na 
osazení pásù mezi novým chodníkem a ploty 
obèanù - další etapa obecní výsadby zelenì. Na 
brigádì se rekultivovaly pásy hlíny, vybíraly 
kameny a vysazovaly nové okrasné døeviny 
zakoupené ze zahradního centra Komárov. 
Celkem se sešlo 12 brigádníkù vèetnì obecních 
zamìstnancù. V úseku od restaurace Heja 
smìrem do obce bylo vysázeno nìkolik døevin 
a okrasných keøù, podklad byl pokryt mulèovací 
kùrou. Po brigádì pozval starosta dobrovolníky 
na malé obèerstvení do restaurace Heja.
V sobotu 21.9. po 15. hodinì poøádal Obecní 
úøad mìstské èásti Suché Lazce ve spolupráci 
s dobrovolníky již 4. roèník Sucholazeckého 
Vinobraní. Letošní poèasí se maximálnì 
vydaøilo a byla jasná sluneèná obloha s teplo-
tami kolem 20°C. Pìkné poèasí pøilákalo hodnì 
návštìvníkù nejen z naší obce. Ve stejný den se 

konaly velmi navštìvované dny NATO v Moš-
novì, které však nijak nezmenšily poèty na 
vinobraní. Nechybìl také oblíbený burèák a 100 
litrù bylo pryè do nìkolika hodin. K poslechu 
hrála cimbálová muzika Gyzdi z Vítkova. 
V nabídce byly kromì vína ze tøí vinaøství také 
valašské frgály. Vkusnì vyzdobený stánek 
mysliveckého sdružení Hoš�ata nabízel kromì 
piva a nealka také výborný zvìøinový guláš, 
klobásy a salámy. Díky vratným kelímku se 

znaènì zmenšil plastový odpad. Pro dìti byl 
pøipraven stánkový prodej a drobné atrakce. 
Vinobraní se vydaøilo a zábava pokraèovala do 
pùlnoci. Na druhý den nìkolik dobrovolníkù 
uklidilo celé námìstí, za což jim patøí velký dík.
Na 16. roèníku soutìže "O putovní pohár 
primátora mìsta Opavy" konané ve 
Vlaštovièkách 21. záøí  se naše jednotka sboru 
dobrovolných hasièù Suché Lazce umístila na 
6. místì. Primátorky, kterých se zúèastnilo 
celkem 10 sborù, vyhrál Komárov a obhájili tak 
prvenství z minulého roku. Více na str. 30.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Budišovice, který se hrál v nedìli 22.9. v 16:00 
hod., prohrály Suché Lazce 2:3 (1:3). Góly 
dával 2. L. Stošek, 27. O. Gelnar, 32. J. Kotala - 
38. L. Dener ml., 68. L. Dener ml.
Dne 23. záøí v 18:30 hod. se konalo 7. zasedání 
zastupitelstva MÈ Suché Lazce. Na programu 
bylo mimo jiné: bod 4. Kontrola usnesení ze dne 

foto: David Závìšický
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20.8.; 5. Pachtovní smlouva; 6. Oprava vjezdu 
hasièské zbrojnice; apod... 
www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-zastupitelstva
25.9. Ve støedu odpoledne se konala brigáda 
zamìøená na odvoz lavièek traktorem z centra 
obce do ZD. Dostavilo se 7 brigádníkù ze 
složek AVZO, SDH a Lazio. (V. Skuplík st, 
V. Skuplík ml., D. Vavreèka, D. Závìšický, 
R. Palzer, J. Doboš ml., Pavel Žùrek.)
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Pustá Polom B, který se hrál v sobotu 28.9. 
v 15:30 hod., prohrály Suché Lazce 2:3 (1:1). 
Góly dával 6. J. Lacuch, 21. D. Diehel, 79. 
J. Stavinoha, 85. D. Diehel, 87. R. Vanìk.
Ve støedu 2. øíjna odpoledne se konala v parèíku 
"U srdéèka" vedle køižovatky ulic Sedlická a 
Jièínská brigáda, zamìøená na odstranìní 
èerné skládky. V parèíku se nachází pamìtní 
køíž z roku 1998 a na konci byla èerná skládka. 
Ta byla èásteènì uklizena a byly zde vysázeny 
tøi bøízy. Stromky darovala paní J. Palzerová. 
Obèané mají možnost biologický odpad dávat 
do hnìdých popelnic a také jsou zde každý 
mìsíc pøipraveny velkokapacitní kontejnery. 
Na místì je také zakázáno rozdìlávat ohnì.

V mìsíci øíjnu byla ordinace praktického 
lékaøe MUDr. Víta Kašpárka vždy v pondìlí 
odpoledne zavøena, ve støedu byla v provozu 
jako obvykle. V pøípadì potøeby bylo možno 
kdykoli v ordinaèní dobì navštívit opavskou 

ordinaci na ul. Maøádkova 8. V listopadu byla 
ordinace otevøena opìt i v pondìlí.
V nedìli 6.10. po 15. hodinì uspoøádal Klub 
rodièù na obecním høišti Drakiádu. Za 
sluneèného, ale chladného poèasí, se sešlo velké 
množství dìtí a rodièù. Pro dìti bylo kromì 
samotného pouštìní drakù pøipraveno 
obèerstvení, soutìž o nejhezèího draka a pod. 
Hospùdka na høišti byla otevøena, takže si rodièe 
mohli zakoupit pivo. Drakiáda klubu rodièù 
se velmi vydaøila.

V nedìli dopoledne 6. øíjna v 9:30 hodin 
se konal trénink ve støelbì pro èleny AVZO. 
Trénink byl zamìøen jako pøíprava na místní 
pøebor ve støelbì z malorážky v disciplínì 30 
ran vleže. Úèastnili se 4 èlenové AVZO.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Kyjovice, který se hrál v sobotu 5.10. v 15:00 
hod., vyhrály Suché Lazce 6:1 (4:0). Góly dával 
22. M. Kostka, 31. M. Kostka, 34. D. Diehel, 
43. M. Kostka, 47. J. Kadula, 74. D. Diehel 
- D. Velký.
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce ve 
spolupráci s Miroslavem Øehulkem poøádá 
Konverzaèní angliètinu pro žáky a studenty 
v Suchých Lazcích. Pravidelné konverzace 
s èesky hovoøícím lektorem angliètiny byly 
každou støedu v 18:30 hod v Kulturním 
zaøízení. Placené kurzy skonèí v èervnu 2020. 
Obdobná náplò èeká na rodièe, kteøí chtìjí 

prosinec 2019
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zdokonalit své znalosti anglického jazyka a jsou 
zváni do Kulturního zaøízení každý ètvrtek 
18:30 - 20:00 hod. Srdeènì Vás zvou Obecní 
úøad Suché Lazce a lektor Miroslav Øehulek.

Od 7. øíjna byl uveden do pracovního procesu 
náš nový obecní traktor s celým pøíslušenstvím. 
Obecní traktor dodala spoleènost RVR-Agro a.s. 
a celková cena byla 504.000 Kè s DPH. Obecní 
traktor je významnì tišší pøi jízdì (což vìøíme 
ocení všichni obèané Suchých Lazcù) 
s moderním vybavením.
Vláda Èeské republiky 12.10. vyhlásila státní 
smutek. Pøi státním smutku se vyvìsila státní 
vlajka na znamení smutku. Obecní úøad mìstské 
èásti Suché Lazce jako projev úcty k zesnulému 
panu Karlu Gottovi ve 13:00 hod. zahrál 
v obecním rozhlase výbìr písní Karla Gotta.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Služovice, který se hrál v nedìli 13.10. v 15:00 
hod., prohrály Suché Lazce 0:5 (0:0). Góly 
dával 7. L. Samek, 26. M. Polhoš, 35. L. Samek, 
53. M. Kremser, 75. V. Ciminga.
V nedìli 13. øíjna se po 9. hodinì dopoledne 
konal místní pøebor AVZO ve støelbì z malo-
rážky. Soutìž byla 4 x 5 ran plus nástøelný terè. 
Za sluneèného poèasí se dostavilo celkem 11 
støelcù. Vítìzem soutìže se stal Bøetislav 
Janošek nástøelem 168 bodù (z 200), druhý byl 
Zdenìk Moša s 167 body a na tøetím místì se 
umístil Jiøí Hajduk se 158 body. Starosta Mgr. 

Petr Oriešèík pøedal ceny vítìzùm. Po støelbì 
bylo pøipraveno malé obèerstvení. Viz na str. 25.

Mladí hasièi se všichni dohromady v pátek 
4.10. sešli u hasièárny, aby si cviènì zabìhli 
malý okruh se stanovišti, která je èekala na 
soutìži. V sobotu 5.10. se zúèastnili podzimního 
kola hry Plamen ve Chvalíkovicích. Viz str. 31.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Hnìvošice, který se hrál v nedìli 19.10. v 13:00 
hod., prohrály Suché Lazce 2:3 (1:2). Góly 
dával 14. J. Srubek, 66. L. Dener - 5. R. Buchta, 
37. M. Steuer, 71. J. Støíbný.
SDH Suché Lazce ve spolupráci s obecním 
úøadem provedl v sobotu 19. øíjna velkou 
brigádu zamìøenou na rekonstrukci vjezdu do 
hasièárny a na prostor s kontejnery. Již v pátek 
zaèaly pøípravné práce, kdy se pomocí bagrù 
rozebrala souèasná dlažba. Více na str. 31.
Závìr podzimní sezóny SDH patøil doro-
stencùm. Ti se se svými protivníky utkali 19. 
øíjna ve Zlatníkách. Letošního podzimního 
kola okresní soutìže dorostu se zúèastnili 
celkem 3 jednotlivci a své zastoupení jsme mìli 
také mezi družstvy dorostenek. Více na str. 31.
V úterý 22.10. od 17:00 hod. byla pøipravena v 
kulturním domì v Suchých Lazcích pøednáška 
na téma "Bezpeèí (nejen) seniorù - obrana pøed 
nekalými praktikami, manipulaèní techniky, 
problematika podomního prodeje a smluv 
uzavíraných pøes telefon". Pøednáška se nakonec 

Fotografie Sociální Demokracie Suché Lazce 
1905-1930. Dne 17.11.2019 se podaøilo popsat 
vìtšinu osob na historické fotografii Sociální 
Demokracie Suché Lazce 1905 - 1930. 
Fotografie vznikla v roce 1930 (pøesné datum 
zatím není známo). Je vyfocena pøed vchodem 
do zájezdního hostince U bílého Andìla - Josefa 
Lusky (nyní Hostinec U Baly). Originální foto. 
k okopírování zapùjèil Ferdinand Koneèný, 
u které bylo popsáno 27 osob. Další osoby byly 
popsány z podkladù archívu obce a poznámek 
pana Františka Halšky. Zpracoval a popsal 
D. Závìšický (je možné, že nìkterá jména 
nemusí být správnì - budeme rádi za upøesnìní).
Popis osob na fotografii viz obrázek stranì 23.
1. - Pavlík?, 2. - Josef Pchálek, 3. - Kostka, 4. - 
Oldøich Holuša, 5. - Oldøich Trubka, 6. - Josef 
Slaný (strýc Fr. Halšky), 7. - Miluška 
Ulmanová, 8. - Václav Jelonek, 11. - Rudolf 
Gøešek, 12. - Emil Langer, 14. - Vlasta 
Gøešková, 15. - Milada Hrušková (Müll.), 16. - 
Trubková?, 17. - Zdena Halšková, 18. - 
Trubková, 19. - Bialá?, 20. - Jelonková?, 21. - 
Kvìtuše Sosnová, 22. - Helena Illíková, 23. - 
Nanka Válková (Šeï.), 27. - Anna Lachetová, 
28. - Anežka Kubínová, 29. - Anna Illíková, 30. 

- Jan Válek, 31. - Holuša, 32. - Josef Gøešek 
(Adolf?), 33. - Vincenc Skuplík, 35. - Josef 
Michalèík, 36. - Ervín Holeš, 37. - Pachl ?, 38. - 
Miloslav Slaný, 39. - Žídek, 42. - Vojtìch 
Gøešek, 43. - Antonín Kubín, 44. - Pchálek?, 46. 
- Laryš (Josef Friedel?), 47. - Vincek Gøešek, 
48. - Emil Smìja, 49. - Gøešková (Bekov.), 50. - 
Sosna, 52. - Rudolf Gøešek (Èenìk Smìja?), 53. 
- Adolf Kubesa, 54. - Vladimír Halška, 55. - 
Halška (traf.), 56. - Jaroslav Carbol, 59. - Eliška 
Laryšová, 62. - Josefa Gøešková, 63. - Veronika 
Smìjová, 64. - Štìpánka Laryšová, 65. - Bohuš 
Slaný, 66. - Anna Slaná, 67. - Bohumil Slaný, 
68. - Vincenc Smìja (Malík?), 69. - V. Smìjová, 
70. - Bialá, 71. - Anna Kubesová, 72. - 
Holušová, 73. - Jelonek (cestáø), 76. - Vlastik 
Gøešek, 77. - Kvìta Žídková, 78. - Pchálková, 
79. - Bož. Carbolová (Vaòková), 81. - 
Skuplíková, 82. - Smìjová (Grafová), 83. - 
Holušová, 84. - Anežka Gøešková (Morbic.), 85. 
- Jiøina Langerová, 87. - Rudolf Janošek, 88. - 
Ludvík Žídek, 89. - František Šíma, 91. - Èenìk 
Smìja, 92. - Oldøich Kubesa, 93. - Emil 
Langer?, 94. - Jarmila Kubesová, 95. - František 
Sosna, 96. - Dolfík Kubesa, 97. - Jeník Jelonek, 
98. - Ludmila Žídková, 100. - Karel Morbicer, 
101. - Ladislav Kubesa, 102. - Václav Slaný.

pøipravil David Závìšický - redakce

Historické fotografie ze Suchých Lazcù

Zastupitelstvo obce z roku 1923-1927.Kaple z ulice Na pískovnì. Cca 1939.
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MVDr. Petrem Špánkem na parkovišti pøed 
obecním úøadem. Pøipomínáme obèanùm, že od 
1.1.2020 je èipování psù povinné. Od 1. ledna 
2020 vstupuje na základì novely veterinárního 
zákona è. 302/2017 Sb. v úèinnost povinnost 
oznaèovat psy v Èeské republiky mikroèipem.
Své premiérové pùsobení mají v opavské lize za 
sebou také sucholazecké ženy SDH. Družstvo 
žen sestavené ze studentek, matek i pracujících 
žen, se následnì zúèastnilo celkem tøí kol 
opavské ligy. V celkovém hodnocení se ženy 
umístily na 6. místì. Více na str. 31.

31. øíjna jsme se po tøech letech doèkali a tímto 
dnem se zaèala opìtovnì napouštìt VN 
Sedlinka. Obecní úøad mìstské èásti Suché 
Lazce dìkuje investorovi LESY ÈR za tuto 
nákladnou investici, odbahnìní a zhotovení 
nového požeráku na VN Sedlinka. Naším 
pøáním je dále pracovat na zatraktivnìní celého 
okolí VN Sedlinka. Celková investice pøesáhla 
15.000.000,-Kè. Mnoho dotazù smìøovalo na 
zarostlý povrch dna VN Sedlinka a dle vyjádøení 
zástupce LESY ÈR povrch již nebude dále 
upravován a nechá se zaplavit vodou.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Chvalíkovice, který se hrál v nedìli 3.11. ve 
14:00 hod., prohrály Suché Lazce 1:3 (1:3). 
Góly dával 10. M. Koláø, 16. P. Dobrotka, 38. 
D. Rozsíval - 11. J. Surma.
Od 5. listopadu zaèalo dopravní omezení, které 

nekonala z dùvodu nezájmu obèanù.
V pátek 25. øíjna navštívili v Praze delegáti naší 
obce èestného obèana a sucholazeckého rodáka 
JUDr. Drahomíra Illíka. Pøijali tak pozvánku 
na oslavy jeho 90. narozenin. Oslava se konala 
v èínské restauraci Garden v Praze Chodov. 
Delegace, kterou tvoøil starosta, místostarosta 
a kronikáø, pøedala panu Illíkovi vìcné dary 
spoleènì s blahopøáním obecního úøadu a klubu 
dùchodcù (Veselé berle). JUDr. Drahomír Illík 
byl velmi potìšen a dojat. Daroval obci èínskou 
vázu ze své osobní sbírky. JUDr. Illík, který 
je èlenem klubu èeskoèínské spolupráce, pøedal 
obci Suché Lazce knihu, kterou k této 
pøíležitosti zaslalo Èínské velvyslanectví. 
Starosta obce pozval našeho rodáka také k nám 
do Suchých Lazcù na oslavy 75 let od 
osvobození naší obce, které se budou konat 
17. - 18.4.2020. Oslava pana Illíka probíhala 
v pøátelské atmosféøe a delegace se dozvìdìla 
øadu zajímavých informací a historek z jeho 
života v Suchých Lazcích a v zahranièí, kde 
øadu let pùsobil. JUDr. Illík projevil zájem 
o zasílání Sucholazeckého zpravodaje 
a nabídnul obci materiály z vlastních sbírek 
o Franu Smìjovi. Fotografie najdete na str. 15.
O panu JUDr. Drahomíru Illíkovi vyšel 19.6. 
také èlánek v èervnovém zpravodaji na str. 16.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Malé Hoštice B, který se hrál v sobotu 26.10. 
ve 14:00 hod., vyhrály Suché Lazce 6:2 (2:2). 
Góly dával 18. R. Blaga, 28. M. Slíž - 11. 
L. Dener, 25. J. Kadula, 50. L. Dener, 77. 
Š. Rohovský, 80. Š. Rohovský, 90. L. Dener.
Svoz BIO nádob probíhal každé pondìlí 
v sudém týdnu, tudíž i v pondìlí v den státního 
svátku 28.10. Poslední svoz bionádob v leto-
šním roce byl v pondìlí 11.11.
Ve støedu 30. øíjna od 16:30 hodin mìli obèané 
Suchých Lazcù možnost naèipovat psa. 
Oèkování, odèervování a èipování psù proti 
vzteklinì probìhlo ve spolupráci s panem 
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foto: David Závìšický

Fotografie ze sucholazeckého posvícení, které se konalo od 30.8. až do 1.9.2019 
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Sabina, kde narazila na aktuálního mistra svìta 
Andreje Kristiniæe, kterému vzdorovala, ale 
nakonec na jeho kvality nestaèila. Svými 
výkony se stala nejlepším støelcem z èeské 
výpravy. Následující týden po návratu ze 
zahranièí èekal na støelce závìreèný závod 
venkovního èeského poháru, kterým byl 
Memoriál Bedøicha Korbaøe. Tohoto závodu 
se zúèastnil pouze Oldøich Kubesa, jež se mohl 
radovat z 2. místa. Sabina Kubesová v tomto 
dni absolvovala s místním sborem dobrovolných 
hasièù školení vedoucích mládeže.
Prvním halovým závodem na èeském území byl 
závod, který uspoøádal dne 23. listopadu 2019 
oddíl Savana klub kuší Kostelec na Hané. 
Oldøich Kubesa se umístil na 3. místì. Sabina 
Kubesová se prostøílela o pøíèku výš na 2. 
místo. Sabina Kubesová dostala divokou kartu 
od mezinárodní organizace kuší na finále 
svìtového poháru, který probìhne ve dnech 
6. – 8. prosince 2019 v Dubravì v Chorvatsku.
Poslední závod roku 2019 již tradiènì poøádá 
místní oddíl SKPK Suché Lazce. Jedná se 
o Mikulášskou nadílku, která letos probìhne 
14. prosince 2019 v hale Základní školy 
v Komárovì. Pøijïte podpoøit všechny støelce.

klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

Jak jsme Vás informovali v posledním vydání 
Sucholazeckého zpravodaje, letošní venkovní 
mistrovství Èeské republiky se uskuteènilo 7. 
– 8. záøí 2019 v Èechách pod Kosíøem. Všichni 
støelci se museli vyrovnat s pomìrnì nároènými 
klimatickými podmínkami. Ale i pøesto dal 
Oldøich Kubesa hned od zaèátku najevo, že si 
brousí zuby na stupnì vítìzù a po celou dobu 
závodu až do jeho samotného konce si celkem 
s pøehledem držel 3. místo. Sabina Kubesová 
musela o své umístìní bojovat až do posledního 
šípu. A svou bojovností si vystøílela také 3. 
místo. Pravdìpodobnì se jednalo o poslední 
mistrovství Èeské republiky, jež se støílelo podle 
starých pravidel IR 1800. V pøíštích letech asi 
dojde u dvoudenních závodù ke znaèným 
zmìnám. Další cesty støelcù ze Suchých Lazcù 
vedly na 14. Evropský pohár do Slavonského 
Brodu v Chorvatsku, který probíhal ve dnech 
5. – 6. øíjna 2019. Jedná se o halový závod. Pro 
støelce to znamená hlavnì jiné hodnocení 
jednotlivých zásahù, kdy napøíklad centrová 10 
se v hale hodnotí jako "obyèejná" 10 a "oby-
èejná" 10 jako 9 atd. Na tomto evropském 
poháru se støílelo podle nových pravidel. První 
den probíhal závod dle kategorii o medaile a 
zároveò kvalifikace do pavouka druhého dne. 
Druhý den se støílelo bez ohledu na kategorie 
KO systémem. Oldøich Kubesa se mezi seniory 
umístil na krásném 3. místì. Sabina Kubesová 
se z dùvodu velké konkurence musela spokojit 
se 4. místem. V celkovém hodnocení bez 
ohledu na kategorie byl pro sucholazecké støelce 
los nemilosrdný, nebo� proti sobì v prvním kole 
KO systému postavil právì Sabinu a Oldøicha. 
Dle pøedpokladu do druhého kola postoupila 
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Tkaèíková a Ulmanová a vítìzové byli ocenìni. 
Dobøe jsme bavili. (autor: Jindøich Louda)

V pátek 15. listopadu po 17. hodinì se konalo v 
kulturním domì Suché Lazce výjezdní zasedání 
rady mìsta Opavy se zastupitelstvem Suchých 
Lazcù. Spoleèného posezení zastupitelstva 
a rady mìsta, které zorganizoval starosta Mgr. 
Petr Oriešèík, se zúèastnil také primátor mìsta 
Opavy Ing. Tomáš Navrátil. Starosta pøedstavil 
jednotlivé èleny rady a zastupitelstva a seznámil 
je s historií a plány mìstské èástí Opava - Suché 
Lazce do budoucna. Po krátké diskusi 
následovalo pohoštìní a neformální zábava.

V sobotu 16.11. dopoledne po 9. hodinì se 
konala na Strážnici brigáda èlenù AVZO. 
Brigáda byla zamìøena na úklid listí, areálu a 
zazimovaní støelnice. Celkem se sešlo 18 èlenù 
AVZO, a tak byl celý areál rychle uklizen do 

bylo zapøíèinìno havarijním stavem mostu èíslo 
11-133 v Komárovì (hlavní komunikace Opava 
- Ostrava, teèe pøes nìho potok Hoš�ata). 
Dopravní omezení se týká vozidel tìžších 20 t 
(jediného vozidla 30 t) a toto dopravní omezení 
by mìlo trvat po dobu nezbytnì nutnou. Finální 
opravy by se mìl most doèkat v kvìtnu 2020. 
Pøi opravì nebude zasahováno do vozovky 
a doprava nebude omezována mimo výše 
zmínìného. Správcem tohoto mostu je ØSD. 
Objízdná trasa bude vedena pøes Štítinu, 
Kravaøe, Velké Hoštice a Malé Hoštice. Pro 
automobily nižší tonáže se omezení netýká. 
V sobotu 9.11. hrálo Lazio poslední zápas této 
èásti sezóny s Hrabyní. Opìt vypravilo autobus, 
který odjíždìl ve 12:20 h. od obecního høištì. Po 
návratu zpìt do Lazcù uspoøádalo TJ zakonèení 
podzimní èásti sezóny. Byli pozváni také 
fanoušci, kteøí je pøišli podpoøit alespoò na 
jednom domácím a jednom venkovním zápase. 
Zaèátek byl v 16:30 v kulturním domì S. Lazce. 
Bylo pøipraveno obèerstvení a setkání s hráèi 
Lazia Suché Lazce.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Hrabynì, který se hrál v nedìli 9.11. ve 13:30 
hod., prohrály Suché Lazce 1:4 (1:1). Góly 
dával 2. R. Vítek, 50. L. Výduch, 73. V. Onderka, 
88. L. Vý-duch - 34. J. Surma.
V sobotu dne 9. listopadu na sucholazeckém 
Kaprobraní nám promìnlivé poèasí sice 
nahnalo trochu obavy, ale déš� se akci nakonec 
vyhnul a jako každý rok se u obecní kašny sešli 
místní spoluobèané i velké množství 
pøespolních. Na pìti stanovištích si 72 dìtí 
vyzkoušelo svou šikovnost. Více na str. 30.
Ve ètvrtek 14.11. se uskuteènilo další setkání 
Klubu dùchodcù Veselé Berle ve vinárnì 
U Baly. Hlavním programem byla pøehlídka 
Podzimní kolekce kloboukù. Èlenové klubu 
zapojili svou fantazii a modely byly na svìtì. 
Nejlepší modely byly vyhodnoceny nezávislou 
porotou, ve které byly paní Balová, Rybková, 

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce
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jedenácté hodiny. Po malém obèerstvení 
a debatì se "avzáci" odebrali do svých domovù.
Øímskokatolická farnost Komárov uspoøádala 
v nedìli 17. listopadu ve 14:30 hodin 
"Podzimní koncert". Koncert se konal v kostele 
sv. Prokopa v Komárovì. Úèinkoval mimo jiné 
také Ditters String Quartet.
Ve støedu 20. listopadu se od 15:00 do 17:00 
hod konal na parkovišti u obecního úøadu Suché 
Lazce sbìr nebezpeèného odpadu.
Dne 21.11. Obecní úøad mìstské èásti Suché 
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MUDr. Vít Kašpárek

Provozní doba ordinace praktického lékaøe, 
MUDr. Kašpárka, o vánoèních svátcích: 
Ordinace Suché Lazce a Maøádkova 8, Opava 
jsou otevøeny v zavedených hodinách v pondìlí 
23.12., ve ètvrtek 27.12. a v pondìlí 30.12. 
V dobì 31.12. 2019 až 3.1.2020 jsou obì 
ordinace uzavøeny, zástup v pracovních dnech 
zajiš�uje MUDr. František Øímák, námìstí 
Republiky 4, Opava, 7:00 - 11:00 hodin. 
V pondìlí 9.12. je ordinace Suché Lazce 
uzavøena, ranní opavská je v bìžném provozu.

Ordinace praktického lékaøe S. Lazce
Pøipravujeme výstavu  

zamìøenou na starožitné pøedmìty, která se 
uskuteèní  v kulturním domì. 

Inspiroval nás klub žen z Nových Sedlic, 
který podobnou výstavu uspoøádal 19.3.2016. 
Spoleènì s klubem dùchodcù a dobrovolníky 

bychom rádi udìlali tuto výstavu také v 
Suchých Lazcích.  
Máte doma nìco zajímavého, kuriózního 

a chcete se pochlubit? Napøíklad starý 
fotoaparát, knihy, pohlednice, fotografie, 
peníze, vybavení domácnosti, psací stroj, 

hraèky, nádoby, cedulky, náøadí a další (do 
roku 1980). Neváhejte a kontaktuje prosím 

organizátory na tel. . Dìkujeme.

Poklady z pùdy

15.2.2020

Každý se mùže zapojit!

608 722 154

Pøipravujeme pro Vás

Lazce v minulých dnech provedl monitoring 
èásti deš�ové kanalizace na ulici Jièínská 
a Májová a výsledek mùžete vidìt na pøiložené 
fotografii. Od dalšího týdne zaèala oprava 
kanalizace, proto prosíme, abyste dbali zvýšené 
opatrnosti u výkopù.
Rekonstrukce vjezdu do hasièárny, která 
zaèala 18.10. se pomalu blíží ke svému 
dokonèení. Rekonstrukci zajistil obecní úøad a 
po jejím dokonèení by mìl být opraven prostor 
na kontejnery a také celý vjezd do hasièárny. 
Do prací se zapojili také hasièi, a tak touto 
brigádou 19.10. pomohli obci ušetøit nemalé 
finanèní prostøedky. Další informace najdete v 
zápise ze 7. zasedání MÈ SL ze dne 23.9. (bod. 
6/7 Oprava vjezdu hasièské zbrojnice) a str. 30.
Obecní úøad ve spolupráci s panem Petrem 
Teichmannem a panem Petrem Vaòkem 
uspoøádal 23.11. zájezd do Tìškovic na 
divadelní hru HOSPODA NA MÝTINCE. 
Divadelní pøedstavení zaznamenalo velký zájem  
našich spoluobèanù. Pan Teichmann plánuje 
do budoucna uspoøádat další podobné zájezdy.

tøídu zajímavé povídání o nebezpeèí kyber-
šikany i jiných nástrahách, které mohou žáky 
potkat již i na 1. stupni školy. Všichni žáci školy 
pak byli "proškoleni" v oblasti první pomoci 
a zdravovìdy studenty Opavské univerzity. 
Nejprve zhlédli pouènou prezentaci a pak si vše 
vyzkoušeli na figurínách – stabilizaèní polohu, 
masáž srdce i dýchání do figuríny. Všechny to 
velmi bavilo a byl to zase zajímavý zážitek! 
V øíjnu jsme jako obvykle sbírali starý papír – 
kontejner na školní zahradì byl brzy zaplnìn, 
dìkujeme všem žákùm, rodièùm i prarodièùm! 
Výtìžek je použit na zakoupení knih do školní 
knihovny a odmìn pro žáky za sbìr i ostatní 
soutìže. Listopad je už tradiènì ve znamení 
pøípravy na Adventní koncert (ètvrtek 
12.12.2019 od 16:00) a letos i na Trhy na 
dìdinì, které budou v sále Hostince U Baly po 
skonèení koncertu a za zapùjèení sálu dìkujeme 
panu Tomáši Balovi. Srdeènì zveme všechny, 
kdo si chtìjí zpøíjemnit èekání na vánoèní 
svátky, potìšit duši na koncertì a zakoupit pár 
vánoèních nezbytností. 
Na závìr pøejeme všem dìtem, rodièùm 
i obèanùm krásné, pohodové a nerušené 
vánoèní svátky a úspìšný krok do roku 2020!
Za všechny malé i velké ze školy

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Školní rok 2019/2020 bìží už od záøí, dovolte 
mi seznámit Vás, jak to letos u nás vypadá:
1. roèník má 10 žákù a vyuèuje jej p.uèitelka 
Mgr. Klára Lichovníková, 2. roèník je spojený 
se 3. roèníkem, navštìvuje jej celkem 23 žákù – 
12 ve druhém a 11 ve tøetím, vyuèuje p. uèitelka 
Mgr. Lenka Apetická. 4. a 5. roèník èítá 
22 žákù (14 pá�ákù a 8 ètvr�ákù) a vyuèuje p. 
uèitelka Mgr. Martina Škrobánková. Školní 
družinu navštìvuje 25 žákù, vede ji p. Barbora 
Kuèerová. Novou vedoucí uèitelkou v mateøské 
škole je p. Radka Beinhauerová. Výdej stravy 
a školnici vykonává paní Pavla Friedlová. 
Celkem máme v základní škole 55 žákù a 
v mateøské škole 42 dìtí a jsme plní až po okraj!
Na škole zaèalo pracovat také nìkolik 
zájmových kroužkù, jako je Výtvarný, 
Pohybovì – taneèní, Logické hry, Vaøení, Veselá 
vìda a náboženství. Hned od 9. záøí zaèal žákùm 
plavecký výcvik – celkem 10 lekcí absolvovali 
v Mìstských lázních Opava. Kromì uèení 
v lavicích probíhá výuka i formou besed nebo 
pøednášek – mìli jsme již Bezpeènost pro 
1.roèník, kdy dìtem pøednášel èlen Mìstské 
policie Opava p. Mgr. Marek Dýška a praco-
vnice OSPOD Opava zase pøipravily pro 4. a 5. 

Zprávièky ze sucholazecké školièky
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aby mìli možnost vidìt, jak si jejich dìti hrají, 
pracují, tvoøí, zpívají, tancují ... Prostì, jak se 
celý den vzdìlávají. Doufáme, že se rodièùm 
u nás bude líbit a Den otevøených dveøí si opìt 
na jaøe zopakujeme. Teï nám nezbývá nic 
jiného, než se pøipravit na zimní období, na 
pøíchod Mikuláše a kouzelné Vánoce. 
Za celý kolektiv mateøské školy Vám pøeji 
KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOÈNÍ a úspìšný 
nejen vstup do nového roku 2020 a v nìm 
hlavnì zdraví. Tereza Èeperová

Letní prázdniny utekly jako voda a v pondìlí 
2.9. jsme s dìtmi pøivítali nový školní rok, který 
bude, jak doufám, pro všechny tak zajímavý, že 
se budeme do mateøské školy jen tìšit. 
I v letošním školním roce je naše mateøská škola 
plnì obsazená. Hraje si, pracuje a vzdìlává se 
v ní celkovì 42 dìtí, z èehož 16 pøedškolákù se 
pilnì od zaèátku pøipravuje na novou životní 
etapu, povinnou školní docházku. Školní rok 
jsme odstartovali hned nìkolika akcemi. Stihlo 
nás už dvakrát navštívit Divadlo SMÍŠEK 
s pohádkami "Malované zpívánky" a "Èert 
a Káèa". Dìti z pøedškolní tøídy se 10 týdnù 
úèastnily školièky plavání v Mìstských lázních 
v Opavì a v øíjnu jsme spolu s rodièi pøivítali 
podzim "Pochodem k dubu". Dìkujeme všem 
rodièùm a jejich dìtem za úèast na téhle první 
spoleèné akci. Letos nám vyšlo krásné poèasí, 
všechny dìti pochod samy ušly, splnily zadané 
úkoly a nakonec i vyrobily dáreèek pro Skøítka 
Podzimníèka, za který je èekala sladká odmìna. 
Podzimní období zakonèíme návštìvou Divadla 
Cestovadélko, které za námi pøijede poslední 
listopadovou støedu s pohádkou "Jak Pimpilimpi 
a Pompolompo zachránili Zemi". A následnì 
otevøeme dveøe naší mateøské školy rodièùm, 

prosinec 2019

Mateøská škola Suché Lazce

foto: David Závìšický, více na str. 12.

Fotografie ze setkání delegátù obce s JUDr. Drahomírem Illíkem v Praze 25.10.
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šance, touhy, zájmy, cíle a podobnì. Ty naše 
vlastní, ale také ty našich rodin a dìtí. Jistì, 
zdravé sebevìdomí patøí k životu. Bez nìho 
se vlastnì ani dobøe nedá žít. Každý z nás má 
právo na úctu, na lidskou dùstojnost. Ale je 
nebezpeèí, že to pøeženeme, že si z postupu, z 
povýšení udìláme bùžka, kterému jsme schopni 
pøinést každou obì�. Chceme si pøidat více tìch 
kadidlových zrn, nìkdy i za cenu ztráty 
charakteru. Kadidlo v malé dávce pøíjemnì 
voní, ale ve velké dávce èlovìka dusí a omámí. 
Kdybychom se nechali proniknout kadidlem 
vlastní dùležitosti, moci a síly, staneme se 
narkomany své vlastní prázdnoty. Myrha zdravé 
tìlo chránila, nemocné léèila a mrtvé chránila 
pøed rozpadem. Myrha nám tedy pøipomíná 
všechny naše životní rány a zranìní. A musíme 
konstatovat, že každé jedno životní zranìní 
èlovìka zmìní. Každá rána èlovìka pøivádí k 
úzkému kontaktu s jeho srdcem. S darem Myrhy 
pøinášíme svá zranìná srdce. A Myrha nám 
pøipomíná další hodnoty, kterých si obzvláštì 
vážíme, a to je zdraví a život. Co všechno jsme 
schopni pro nì udìlat! Od užití malé tabletky až 
po podstoupení složité operace. Je v nás prostì 
pud sebezáchovy. Je jistì pøíkazem Božím 
chránit si zdraví a život. Je to velká hodnota, 
ale ne ta nejvìtší, pokud máme sílu vnímat svùj 
život také ze zorného úhlu vìènosti. Když se 
tedy, milí ètenáøi, podaøí i Vám spolu s mudrci 
pokleknout nebo se zastavit pøed malým 
Ježíšem v Jeslièkách, nemìjme strach právì 
Jemu vložit do rukou to, èeho si velice ceníme: 
materiální zabezpeèení, naše postupy v budouc-
nosti, své zdraví, život i smrt. Ne v tom smyslu, 
že se toho všeho zøíkáme! Stejnì to všechno 
jsou Jeho velké dary každému z nás. Ale dává-
me to do Jeho rukou v tom smyslu, aby nám dal 
tolik, kolik skuteènì potøebujeme a co je pro nás 
nejprospìšnìjší. Kéž tomu tak bude u nás jak o 
letošních Vánocích, tak také v celém blížícím se 
Novém roce. To Vám pøeje faráø P. Adam Ma³ek 

Milí ètenáøi! S velikou radostí, spolu s mnohými 
z Vás, èekám na dobu, kdy v našem kostele, 
spolu s blížícími se Vánoèními svátky, budou 
opìt po roce vystaveny Jeslièky. Snad je nám 
všem jasné, že hlavní osobností každého 
Betléma je malý Ježíš Kristus. Je tam také jeho 
maminka Marie, pìstoun Josef, pastýøi a zvíøata. 
Neoddìlitelnou souèástí znázornìní okamžikù 
spojených s Božím Narozením je samozøejmì 
také pøítomnost Tøí králù. Nìkdy se sice obje-
vují pozdìji, nejèastìji kolem 6. ledna, ale se 
svými slony, velbloudy a dary k Jeslièkám 
prostì rozhodnì patøí. Pøátelé! Tøi mudrci! Nic 
bližšího o nich nevíme. Známe však dùvod, proè 
pøišli: Najít krále všech králù! A známe také 
vnìjší projev úcty k tomuto králi: dary zlata, 
kadidla a myrhy. Tyto vìci pokládali tehdy lidé 
za nejcennìjší, a proto je nabídli i Ježíši. A my 
se mùžeme na chvíli zamyslet nad tìmito tøemi 
dary. Zlato, drahocenný kov, vždycky lidi 
fascinovalo. Zlato je výjimeèné tím, že není 
možno s ním nìco míchat, spojovat, sluèovat. 
Jsme zvyklí zlato považovat za hodnotu, kterou 
je podložena každá mìna. Zlatem jsou vyjád-
øeny hodnoty materiální, které potøebujeme 
k životu. Ale na druhé stranì jim èlovìk nìkdy 
podlehne natolik, že jich nikdy nemá dost. Pro 
zlato a peníze se rozpadají rodiny, opouštìjí 
pøátelé, zabíjejí životy. Bez zlata tedy 
nemùžeme správnì žít, ale na druhou stranu: 
pozlacený a touhou po zlatì prosáklý èlovìk 
pøestává být èlovìkem – tvorem Božím. Kadi-
dlo, které používáme pøi bohoslužbì, se používá 
v mnoha náboženstvích jako symbol modlitby. A 
kadidlo je obrazem naší touhy, která pøekraèuje 
naši realitu. Pozvedá nás ze zemì k nebi. 
Kadidlo bylo také vždycky znamením velikosti. 
Dávní vládci se jim nechávali okuøovat, aby 
zdùraznili svou božskou moc. Dnes je pro nás 
takovým kadidlem mnohokrát naše postavení, 

Sváteèní slovoN.Sedlice 10:30 (5), Raduò 7:30 (5).
Ètvrtek 26.12.2019 - Komárov 8:45 (6), 
S. Lazce 10:30 (6), Raduò 7:30 (6).
Sobota 28.12.2019 - S. Lazce 18:00 (7).
Nedìle 29.12.2019 - Komárov 8:45 (7), 
N.Sedlice 10:30 (7), Raduò 7:30 (7).
Úterý 31.1.2019 - Komárov 15:30 (8), 
Raduò 14:00 (8).
Støeda 1.1.2020 - Komárov 8:45 (9), N.Sedlice 
10:30 (9), S. Lazce 15:00 (9) Raduò 7:30 (9).

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

Kalendáø kulturních akcí v Suchých Lazcích na nejbližší období

10.1.2020 - Upomínka: 10.1. je termín pro 
podání vyúètování dotace složek z pøedešlého 
roku 2019 do rukou starosty mìstské èásti.
1.2.2020 - Od 20:00 hodin v sále Hostince 
U Baly, se uskuteèní "Tradièní hasièský ples 
2020". Vstupné 150 Kè/osoba (bez veèeøe), 
hraje skupina Merkur, bohatá tombola zajištìna. 
15.2.2020 - kulturní akce - "Poklady z pùdy" 
která bude pátek/sobota v kulturním domì.
22.2.2020 - Mládež Suchých Lazcù poøádá 13. 
roèník Pochování Basy s vodìním medvìda.
22.2.2020 - Klub Polní kuše halový závod 
Èeský pohár v tìlocviènì ZŠ Komárov v 8 h.
29.2.2020 - 6. zabíjaèkové hody 2020.

Pøíležitost ke svátosti smíøení: 
Úterý 17.12.2019 - Komárov 17:00 - 18:00*, 
Raduò od 16:00*  
Støeda 18.12.2019 - Komárov 17:30 - 18:00
Pátek 20.12.2019 - Komárov 17:30 - 18:00
Sobota 21.12.2019 - S. Lazce 17:30 - 18:00 
Nedìle 22.12.2019 - N. Sedlice - 11:00, Raduò 
7:00-7:30 (14:00-17:00* zpovìdní den v 
opavském kostele sv. Vojtìcha na Dolním 
námìstí)
* zpovídá cizí zpovìdník

Poøad sváteèních bohoslužeb: 
Úterý 17.12.2019 - Komárov 18:00.
Støeda 18.12.2019 - Komárov 18:00 (1).
Pátek 20.12.2019 - Komárov 18:00 (1).
Sobota 21.12.2019 - S. Lazce 18:00 (2).
Nedìle 22.12.2019 - Komárov 8:45 (2), 
N.Sedlice 10:15 (2), Raduò 7:30 (2).
Úterý 24.12.2019 - Komárov 22:00 (4), 
S. Lazce 15:00 (3), Raduò 20:30 (4).
Støeda 25.12.2019 - Komárov 8:45 (5), 

Vánoèní bohoslužby 2019

13.12.2019 - V pátek od 17:00 h v kulturním 
domì se koná "Valná hromada SDH" 
14.12.2019 - Klub Polní kuše poøádá halový 
závod Èeský pohár (Mikulášská nadílka) 
v tìlocviènì ZŠ Komárov v 8 hodin.
14.12.2019 - Od 18:00 hodin probìhne 
v kulturním domì, "Spoleèné setkání složek 
a zastupitelstva 2019" (poøádá Starosta).
28.12.2019 - AVZO TSÈ ÈR ZO SKÁLA 
poøádá pro své èleny ukonèení støelecké sezóny 
2019 pod názvem "Poslední výstøel".
31.12.2019 - Upomínka: 31.12. je termín pro 
podání rozpoètu obecních složek do rukou 
starostovi  pro následující rok 2020.
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