
 

 

                                Sucholazecký zpravodaj 

                                                                                                                                prosinec 2011   

 
 

Váţení spoluobčané, 
v tomto čísle Vás chtějí zastupitelé MČ Opava – Suché Lazce informovat o své činnosti od minulého vydání 

Zpravodaje. Představí se Vám naše škola a se svou činností se budou prezentovat zájmové organizace a sdruţení 

naší obce.  

 

 

 

 

 

 

        Zastupitelé městské části Opava – Suché Lazce 

  

                 v čele se starostou Vám přejí 

 

           klidné a radostné proţiti vánočních svátků  

    

                 a všechno nejlepší v roce 2012. 

 

        Zároveň chceme poděkovat všem občanům,  

       

        kteří se svou aktivitou zapojili do práce pro 

 

            blaho obce, ať uţ jako členové spolků  

 

                     a zájmových organizací  

     

                   nebo jako soukromé osoby. 

 

  

 

 

 

Z činnosti zastupitelstva 
 

První víkend v září patří jiţ tradičně Sucholazeckému posvícení, které proběhlo pod patronací obecního 

zastupitelstva ke spokojenosti všech občanů. 

V uplynulém období se zastupitelé sešli na čtyřech zasedáních a zabývali se hlavně těmito body:  

 Na ţádost občanů schválili opravu chodníku mezi kaplí a samoobsluhou. Z obecního rozpočtu bylo 

uvolněno na tuto opravu 100 tisíc korun, zbytek byl proveden na náklady města Opavy. Opravu provedly 

Technické sluţby a celková hodnota díla byla 230 tisíc korun.  

 Byl schválen rozpočet obce na rok 2012 ve výši asi 2.800 tisíc Kč.   

 Dne 20.9.2011 proběhla veřejná schůze, na které byl hlavním architektem města Ing. Bendíkem  a 

náměstkem primátora města panem Danielem Ţídkem prezentován záměr města provést výstavbu obchvatu 

Komárova jiţní větví, tzn. katastrem naší obce. Po projednání tohoto záměru na následné schůzi 

zastupitelstva bylo schváleno uspořádání referenda, ve kterém se mohou občané vyjádřit jestli souhlasí 

s tímto záměrem. Referendum se připravuje na jaro 2012.  

 

 



 

 

 

 Zastupitelé projednávali protizáplavová opatření a pověřili starostu obce k projednání těchto opatření na 

Zemědělské akciové společnosti v Kylešovicích a s hlavním architektem města. Představenstvo Zemědělské 

akciové společnosti přislíbilo změnit osevní postupy tak, aby jiţ ke splavování půdy nedocházelo, nebo bylo 

omezeno na nejniţší moţnou míru.  

 Po připomínkách občanů nechali zastupitelé prověřit činnost semaforu na Ostravské ulici. Intervaly spínání 

semaforu jsou nastaveny podle normy.   

 Byla schválena a provedena oprava motoru obecního malotraktoru, tak aby byl připraven na zimní údrţbu 

komunikací. 

 Ke konci roku ukončí činnost správce Kulturního zařízení obce pan Vladimír Satke. Z pěti zájemců o tuto 

práci byla zastupiteli vybrána paní Mária Friedlová. Zastupitelé děkují panu Satkemu za odvedenou práci. 

 Dne 5. listopadu uspořádali mladí hasiči pod patronací obce jiţ tradiční „Kaprobraní“. Bylo vybráno 

přijatelné počasí, občerstvení všem chutnalo a k poslechu vyhrávala dechovka. Děti se zapojily do 

připravených soutěţí a všichni kapři byli nakonec z kašny vyloveni. Podle ohlasů rodičů i dětí se akce 

povedla. 

 

  
 

 

Plesová sezona 
 

Plesovou sezonu zahájí MS Hošťata, které bude pořádat „Myslivecký ples“ 14.ledna 2012 jako vţdy v 

Podvihově. K poslechu a hlavně k tanci bude hrát kapela „MERKUR“. 

28. ledna 2012 uspořádá zastupitelstvo obce „Obecní ples“ v sále restaurace u Balů. K tanci i poslechu bude 

hrát skupina Karaoke Stone.  

11.února 2012 bude uspořádán „Bál u Balů“ samozřejmě na sále stejnojmenné restaurace. Hudební 

doprovod k tanci předvede opět skupina Karaoke Stone. 

„Pochování basy“ uspořádá mládeţ 18. února 2012 v sále restaurace u Balů. 

Posledním plesem sezony bude „Hasičský ples“, který připravují hasiči na 25. února 2012 v sále restaurace 

u Balů. K tanci a poslechu bude hrát kapela „MERKUR“. 

Definitivní tečku udělají naše děti na „Maškarním plese“ v sále u Balů v neděli 26. února 2012. 

 
 

Chrámový pěvecký sbor CANTATE DOMINO Vás srdečně zve na koncert, který se uskuteční 8.ledna 2012 

ve 14 hodin v kostele svatého Prokopa v Opavě - Komárově.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Opava – Suché Lazce 

 
Výuka v málotřídní škole má svá rizika, ale i nezanedbatelné přednosti. Tím je hlavně malý počet ţáků, kdy 

učitel má moţnost kaţdé dítě dokonale poznat a pak se mu podle toho věnovat.  Výhodou je ( i kdyţ to na 

první pohled nevypadá) věková různorodost dětí ve třídě. Funguje to tak, ţe starší pomáhají mladším, 

šikovnější slabším.  Děti jsou často citově vyrovnanější a morálně vyspělejší neţ jejich vrstevníci z velkých 

zařízení. Malotřídka zkrátka nejen učí, ale i vychovává k respektu, toleranci a v neposlední řadě i 

k samostatnosti. Nehrozí tady šikana, agresivita ani ostatní problémy velkých škol. Nevýhodou málotřídních 

škol pak bývá nedostatečné materiální vybavení tříd třeba počítačovou technikou, interaktivními tabulemi. 

V naší škole mají děti k dispozici takové tabule jiţ ve dvou třídách a počítačů 6. 

I přes neustálou práci a snahu všech zaměstnanců školy i pozitivní hodnocení České školní inspekce i 

zřizovatele – Statutárního města Opava, volí někteří rodiče variantu, kdy vyuţijí mateřskou školu v Suchých 

Lazcích a do základní školy vozí děti do Komárova, protoţe tam nejsou spojené ročníky. Tím pádem dětí 

ubývá, musí se rušit třídy a nakonec se zruší celá škola. 

Tak se ptám – zahodíme všechna pozitiva naší malé školy a budeme děti vozit do anonymních velkých škol? 

Vezmeme jim moţnost poznat se se spoluţáky z vlastní vesnice a zpřetrhat jim vazby do dospělosti?  

Zavřeme dveře školy a prodáme ji obchodníkům s čímkoli? Jak bude taková vesnice bez školy vypadat za 

deset a více let? Budete chtít v takové vesnici ţít? Budoucnost nevypadá příznivě a my ji budeme potomkům 

ještě více znepříjemňovat a komplikovat? 

 

Základní počty dětí ve školním roce 2011/2012: 
Základní škola: 

1. třída:  1. ročník, celkem 9 ţáků (1 chlapec a 8 dívek)    tř. uč. Mgr. Lenka Apetická 

2. třída:  2. ročník se 6 ţáky (5 chlapců a 1 dívka) a 4. ročník, celkem 9 ţáků (7 chlapců a 2 dívky), celkově 

15 ţáků ve třídě                                tř. uč. Mgr. Martina Škrobánková, Bc. 

3. třída:  3. ročník s počtem 7 ţáků (7 chlapců) a 5. ročník, celkem 6 ţáků (2 chlapci a 4 dívky), celkově 13 

ţáků                                                  tř. uč. Mgr. Lenka Plachá 

Jazyk anglický:                               Mgr.Martina Dudková 

Ţáků celkem:      37 

Školní druţina:   25 dětí 

Vychovatelka:                                 p. Radka Beinhauerová 

Školnice, výdej stravy ZŠ:             Pavla Friedlová 

Mateřská škola:  38 dětí 

1. třída – děti 3 -5 let                        Dana Ţůrková, vedoucí učitelka 

2. třída – předškoláci                        Bc. Tereza Čeperová, učitelka 

odpolední činnosti – všechny děti    Mgr. Klára Malohlavová, učitelka 

Školnice, výdej stravy MŠ:             Martina Vicherková 

 

Škola se i přes malý počet ţáků snaţí neustále zkvalitňovat jak výuku, tak prostředí, ve kterém děti tráví 

velkou část svého pracovního dne.  Třídy jsou pravidelně malovány, chodby a ostatní prostory slouţí jako 

odpočívárny i jako prostor pro další výuku, v celé školní budově jsou nová plastová okna. Změny se dočkala 

i školní zahrada, kterou pod dohledem dvou správců v odpoledních hodinách můţe vyuţívat i veřejnost. 

K vyuţívání volného času jsou organizovány zájmové krouţky, které dobrovolně a bezplatně vedou učitelky 

školy a školky, také rodiče a bývalí ţáci školy - fotbalisté a hasiči, kteří v zimních měsících vyuţívají 

tělocvičnu. 

Ve školním roce 2010/2011 proběhla v základní škole inspekční činnost ze strany České školní inspekce. 

Podle závěrečné zprávy je činnost školy v souladu se závaznými dokumenty a rozhodnutími, škola dosahuje 

poţadovaných výsledků v klíčových předmětech, dodrţuje stanovená pravidla, vytváří podmínky pro zdravý 

vývoj ţáků a rovněţ dodrţuje zásady a cíle školského zákona.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Akce organizované školou uvádí malá tabulka: 
AKCE ŠKOLY Termín, účastníci 

Drakiáda říjen, rodiče a děti MŠ, ZŠ, Klub rodičů 

Ajax – prevence a dopravní výchova celoročně – 2., 4. a 5. ročník ZŠ 

Mikulášská nadílka prosinec – děti MŠ, ZŠ 

Zpívání v kapli prosinec - děti MŠ, ZŠ 

Vánoce na dědině – trhy pro veřejnost v 

obci 

prosinec - děti MŠ, ZŠ, pedagogové i ostatní 

zaměstnanci, Klub rodičů 

Zápis do1.roč. „ Putování s Večerníčkem“ leden, předškoláci, rodiče 

Maškarní rej únor, rodiče a děti MŠ, ZŠ, Klub rodičů 

Návštěva Městské knihovny březen, ţáci ZŠ i MŠ 

Velikonoce  - týdenní projekt + dílny duben, ţáci + rodiče ZŠ 

Filipojakubské dopoledne duben, děti MŠ, ţáci ZŠ 

Den země – úklid ve spolupráci se SMO duben, ţáci ZŠ 

Lampiónový průvod – osvobození obce duben, rodiče a děti MŠ, ZŠ 

Den dětí „Sami sobě“ červen, všechny děti – organizuje 5. ročník 

                                                                                                                       

                                                                                                                         Martina Škrobánková , ředitelka    

 
  

Střelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích 
 

 
 

Od posledního vydání Sucholazeckého zpravodaje jsme měli před sebou ještě 2 závody venkovní sezony. 

První z nich se konal 17. září 2011 v Čechách pod Kosířem. Závod byl pro střelce ze Suchých Lazců velmi 

úspěšný. Oldřich Kubesa si nastřílel nový osobní rekord ve výši 775 bodů a to mu zajistilo krásnou 3. příčku 

v kategorii seniorů. Sabina Kubesová nezahálela a stejně jako její otec si zvýšila svůj osobní rekord na 

pověstnou hranici 800 bodů, porazila svoji největší soupeřku a obsadila tak příčku nejvyšší.  

 

 

 



 

 

Kateřina Volná se závodu bohuţel nemohla zúčastnit. Poslední venkovní závod, který se uskutečnil 8. října 

2011 na místním obecním hřišti, uspořádal Střelecký klub polní kuše Opava – Suché Lazce na obecním 

hřišti. Závodu se zúčastnilo celkem 26 střelců, včetně letošních reprezentantů ČR na ME v Maďarsku. 

Oldřich Kubesa potvrdil svoji formu z předcházejícího závodu a opět se umístil na skvělém 3. místě. Sabina 

Kubesová taky nezklamala a na domácí půdě obhájila mezi ţenami 1. místo.  Úspěšnost střelců ze Suchých 

Lazců ještě doplnila Kateřina Volná. Po nepříliš úspěšné sezóně se doma předvedla a v kategorii juniorů 

vybojovala pěknou 2. příčku. Oba tyto závody se započítávaly do soutěţe jednotlivců a soutěţe druţstev, 

tedy do Českého poháru a České ligy. Druţstvo Suchých Lazců, ve sloţení Oldřich Kubesa, Sabina 

Kubesová a Kateřina Volná, soutěţilo ve druhé lize. Střelci svými výkony dokázali porazit všechny své 

soupeře a postoupit do 1. České ligy. 

V listopadu začala halová sezona, kde se střílí na 18 metrů soutěţ IR 600 podle pravidel IAU. První závod 

byl uspořádán 26. listopadu 2011 v Kostelci na Hané. Začátek sezony byl poměrně úspěšný. Oldřich Kubesa 

vystřílel 3. místo, Sabina Kubesová a Kateřina Volná obsadily ve svých kategoriích shodně 2. místa. 

10. prosince proběhlo v Kostelci na Hané ukončení a zhodnocení roku 2011. 

Dalším závodem v kalendáři je závod 7. ledna 2012 v Kostelci na Hané.  

 

 

Fotbalový oddíl TJ Suché Lazce 
 

Podzimní část ročníku  2011/12 oddílů mladších ţáků a starší přípravky  TJ Suché Lazce 

 

Obě druţstva se před sezónou zúčastnila tradičního přípravného čtyřdenního soustředění. Poprvé 

jsme však nevyjeli do rekreačních středisek, ale zůstali jsme na obecním  hřišti a to přímo doslova. 

Ubytování se totiţ vyřešilo zapůjčením vojenského stanu od pana Kostřiby, za coţ mu velmi děkujeme. 

Kaţdý si donesl z domu spacáky a o luxusní spaní bylo postaráno. O snídaně a večeře pro 20 dětí a dva 

trenéry se postarali ochotní rodiče a na výborné obědy jsme si  vyšli do  restaurace  U Baly. O pestrý 

program mladých fotbalistů se postarali trenéři  Petr Kubín a Tomáš Vašek. Nejenţe se pilně cvičilo a  

trénovalo, ale nechyběl ani výlet na kolech do Pusté Polomi spojený s přípravnými zápasy a pěší tura po 

okolí naší obce. I přes menší problémy s nečekanou dešťovou přeháňkou nám počasí nadmíru vyšlo, všichni 

byli s průběhem soustředění  velmi spokojeni. Doufejme jen, ţe se nám příští rok opět podaří něco 

podobného na obecním hřišti zorganizovat. 

Mladší ţáci 

To, oč jsme se marně snaţili bezvýsledně minulý ročník se konečně podařilo. Přišli noví mladí 

trenéři Ondra Vlha, Robert Buksa a Radek Matrosz. Také kádr se nám podařilo rozšířit příchodem velmi 

dobrých hráčů z Komárova. Do brány se nám vrátila z hostování naše skvělá brankářka Tereza Lacuchová. 

To jsou asi tři hlavní klady začátku letošní sezóny mladších ţáků. Výsledkem je pět vítězství a jen 

jednobodová ztráta na třetí Kobeřice. Jarní část soutěţe tedy nabídne hráčům a hlavně fanouškům otevřený 

boj o bronzové medaile. 
1. Oldřišov 10 8 1 1 54: 9 25 ( 10) 
 

2. Háj ve Slezsku 10 7 1 2 46: 15 22 ( 7) 
 

3. Kobeřice 10 5 1 4 52: 25 16 ( 1) 
 

4. Suché Lazce 10 5 0 5 36: 33 15 ( 0) 
 

5. Hněvošice 10 2 2 6 21: 44 8 ( -7) 
 

6. Chlebičov 10 0 1 9 5: 88 1 (-14) 

  

Mini ţáci.    

 K týmu starší přípravky nastoupil zkušený trenér mládeţnických druţstev  pan Patrik Komenda. 

Mini ţáci letos poprvé hrají systém 4+1 a na to, ţe odehráli celý podzim jen v sedni hráčích se za 

předvedenou hru a hlavně bojovnost nemusí stydět. 

 

 

 

 



 

 

 Svědčí o tom  zisk 12 bodů a postavení ve středu tabulky společně s týmy Komárova, Pusté Polomi 

a Skřipova.Jako velký fotbalový talent se ukazuje Jakub Komenda který svou hráčskou kvalitu ozdobil i 

vstřelením  23 branek. Pro zbytek sezóny je nyní důleţité najít do týmu kvalitní posily, které by pomohly 

adekvátně vyrovnat moţnou absenci některých klíčových hráčů. 
1. Strahovice 9 9 0 0 88: 21 27 ( 12) 
 

2. Oldřišov 9 8 0 1 74: 20 24 ( 12) 
 

3. Štěpánkovice 9 6 0 3 63: 36 18 ( 6) 
 

4. Háj ve Slezsku 9 5 0 4 53: 47 15 ( 0) 
 

5. Skřipov 9 4 0 5 52: 40 12 ( -3) 
 

6. Pustá Polom 9 4 0 5 50: 45 12 ( 0) 
 

7. Komárov 9 4 0 5 41: 45 12 ( 0) 
 

8. Suché Lazce 9 4 0 5 48: 56 12 ( -3) 
 

9. Štítina 9 1 0 8 21: 79 3 ( -9) 
 

10. Velké Hoštice 9 0 0 9 35:136 0 (-15) 

Pro kvalitní zimní přípravu mladých fotbalistů se od prosince přesunou tréninky do štitínské 

tělocvičny kde budou probíhat kaţdou sobotu od 13:00 do 14:30 hod.aţ do konce března.  Celá tato příprava 

bude také směřovat k tomu, abychom byli schopni od následující sezóny obsadit soutěţe mladších i starších 

ţáků. Proto také rádi přivítáme mezi nás nové fotbalisty ročníků narození 1998 – 2002.  

Více informací pro fanoušky a budoucí hráče naleznete na webových stránkách    

http://tjminisuchelazce.webnode.cz/ 

 

Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce 
 

Podzim byl pro mladé hasiče ve znamení podzimního kola hry Plamen. Krásná záříjová sobota byla ideální 

pro cvičný závod v okolí Stráţnice, kde si děti vyzkoušely všechna stanoviště branného závodu. Střelba ze 

vzduchovky, základy zdravovědy, topografie, práce s buzolou a znalost technických i hasebních prostředků, 

to jsou všechno znalosti správného mladého hasiče. Děti vše zúročily při soutěţi 15. října v Raduni a 

některým se pilné cvičení skutečně vyplatilo, pro ostatní jsou to body pro jarního kola. Pro všechny však 

dobrá zkušenost a poučení. Krásná 3. místa patřila našim ţákům a to jak v disciplíně závodu poţární 

všestrannosti, tak ve štafetě CTIF. 

Nováčky ve své kategorii byli letos dorostenci. Ani oni nám však ostudu ve Štěpánkovicích, 29. října, 

neudělali.  Smíšené druţstvo začne jarní sezónu jako favorit,  svá ţelízka v ohni máme také mezi jednotlivci. 

V silné konkurenci 21 účastníků výborně obstál Daniel Včelka.  S 1.místem mezi 24 zúčastněnými slečnami 

začne na jaře Amálie Ţůrková, v těsném závěsu pak Nikola Slaninová a Veronika Vicherková. 

V těchto dnech uţ probíhá zimní příprava v místní tělocvičně, kde děti i dorostenci trénují fyzičku.  

Dne 3.12.2011 v 15 hodin jsme na myslivecké chatě uspořádali Mikulášskou nadílku.  I přes třeskutou zimu 

navštívilo akci velké mnoţství dětí, které přichystaly pro zvěř pamlsky v podobě jablek a sušeného chleba. 

Za to si děti odnesly kromě nadílky i pěkné záţitky. Podával se dětský punč a opékaly špekáčky. 

Pokud budou dobré sněhové podmínky máme pro děti připravenou ohromnou sáňkovačku. 
                                          Pavla Ţůrková 

 

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v dubnu 2012. 

Vaše písemné podněty a příspěvky, pozvánky na akce a informace o jejich průběhu jsou vítány na obecním úřadě 

nebo na emailové adrese lvalik@seznam.cz. Příspěvky prosím zasílejte pokud moţno v aplikaci Word.  Moţno 

také doloţit fotografie.  

 

 

 

 

 

Vydal ÚMČ Opava – Suché Lazce                                                                                                             Zpracoval:  Valík  

Přerovecká 21, 747  95 Suché Lazce        úřední hodiny: úterý 16.30-18.00                                 prosinec 2011, 300 výtisků 

tel.: 553 794  427                                     e-mail: suche.lazce@opava-city.cz        internetové stránky:  www.suchelazce.cz    

 

 

 


