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èlenové zastupitelstva MÈ Opava – Suché 
Lazce Vás v tomto vydání Zpravodaje chtìjí 
informovat o své práci za uplynulé období. 
Také zájmové organizace a sdružení naší obce 
Vás seznámí se svou èinností od minulého 
vydání Zpravodaje a se svými plány na 
pøíští rok.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

Od posledního vydání Zpravodaje se èlenové 
zastupitelstva zabývali tìmito problémy: 

- Zastupitelé vyhodnotili prùbìh 
Sucholazeckého posvícení jako zdaøilý i pøes 
nepøízeò poèasí.

- Zastupitelé vyhodnotili pravidelné 
rozmis�ování kontejnerù na biologický odpad 
jako pøínosné. Obèané si na tuto pravidelnou 

Z èinnosti zastupitelstva
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Vaše písemné podnìty a pøíspìvky, pozvánky na akce 
a informace o jejich prùbìhu jsou vítány na obecním 
úøadì nebo na emailové adrese lvalik@seznam.cz. 
Pøíspìvky prosím zasílejte pokud možno v aplikaci 
Word. Možno také doložit fotografie (pøikládejte zvláš�). 
vydal ÚMÈ Opava - Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, Suché Lazce

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v dubnu 2013.
úøední hodiny: úterý 16.30-18.00
telefon: 553 794 427
e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
obsah zpracoval: Ladislav Valík, Mgr. Josef Hrabina
design a typografie: Dave Závìšický www.davedesign.cz
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Starosta obce a všichni èlenové zastupitelstva 
mìstské èásti Opava - Suché Lazce pøejí Všem 
obèanùm obce radostné prožití vánoèních 
svátkù a mnoho úspìchù v roce 2013. Zároveò 
bychom chtìli podìkovat Všem obèanùm obce, 
kteøí se zapojili do všech prospìšných èinností  
pro blaho obce a ostatních spoluobèanù.

Sváteèní slovo

službu zvykli a ubylo množství odpadù 
vyvezených podél naší obce. Zastupitelé všem 
disciplinovaným obèanùm dìkují, pomáháte tak 
k lepšímu vzhledu naší obce.

- Na žádost zastupitelstva byla provedena 
Správou silnic oprava výtlukù na hlavní 
komunikaci obce ul. Pøerovecká (horní èást).

- Byl proveden sbìr nebezpeèných odpadù.

vyhlášen dne 22. 8. 2012 v 11.40 hodin. Opera-
ènímu dùstojníkovi byl potvrzen výjezd 
jednotky. Z dùvodù velké spotøeby vody pro 
lesní požár byla jednotka vyslána k nádrži 
Sedlinka, kde mìla za úkol doplòovat hasièské 
cisterny, které tvoøily kyvadlovou dopravu vody 
na požáøištì. Naší jednotkou bylo doplnìno cca 

380 m  vody do cisteren. Jednotka byla odvolána 
pøed 17h zpìt na základnu.

Již tradièní akcí víceménì povinnou pro 
všechny jednotky zøizované mìstem Opava je 
soutìž „O putovní pohár primátora mìsta 
Opavy“, se svými specifickými pravidly.
Jednotka je ale hlavnì pøipravena plnit 
zdolávání mimoøádných událostí na katastru 
obce. Pokud je potøeba, jednotka pomáhá 
napøíklad pøi úklidu po živelných pohromách, 
èerpání zaplavených sklepù, ale rádi pomùžeme 
také pøi organizacích kulturních akcí obce, jako 
je napøíklad tradièní posvícení, kaprobraní, ples. 
Vìtšina našich èlenù se také aktivnì zapojuje pøi 
práci s dìtmi, zabezpeèení soutìží, hasièského 
tábora, atd.

Touto cestou bychom rádi pøipomnìli obèanùm 
povinnost majitele nemovitostí zajistit kontrolu 
a èištìní spalinových cest kotlù (kouøovodù 
a komínù). Tuto povinnost stanoví naøízení 
vlády è. 91/2010 Sb. U pøipojených kotlù na 
tuhá paliva o výkonu do 50 kW je nutné nechat 
prohlédnout spalinové cesty min. 1x za rok 

odbornì zpùsobilou osobou vlastnící živnosten-
ské oprávnìní v oboru kominictví (kominík), 
který o tomto vyhotoví a pøedá majiteli 
pøíslušnou zprávu. Èistit spalinové cesty je pøi 
celoroèním provozu kotle do 50kW nutné min. 
3x za rok (lze i svépomoci, pozor na vlastní 
bezpeènost!). U plynových kotlù je to pak 1x za 
rok prohlídka a 1x za rok èištìní. 

Hlavní myšlenkou je pùsobit preventivnì pøed 
vznikem požárù od kouøovodù a komínù, které 
jsou bohužel stále èastìjší. V pøípadì škodné 
události, pøi nedodržení povinnosti prohlídky 
a èištìní, vám pojiš�ovna nemusí uhradit škodu 
a na váš vrub mohou také pøijít náklady za 
výjezd jednotky hasièù a další náklady. 
Na prvním místì je ale ohrožení vašeho zdraví 
a majetku!

Zároveò bychom také rádi apelovali na obèany, 
aby v kotlech na tuhá paliva používali jen paliva 
k tomu urèená a neøešili tímto otázku tøídìní 
odpadù, ke kterým jsou urèeny popelnice, 
kontejnery, sbìrné dvory. Buïte tak ohleduplní 
ke svému okolí, zdraví spoluobèanù, kultuøe 
bydlení a hlavnì vlastní bezpeènosti. 

Chtìl bych podìkovat všem èlenùm zásahové 
jednotky za jejich ochotu dobrovolnì pomáhat 
ostatním spoluobèanùm na úkor vlastního 
volného èasu.

Žùrek Petr
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- Byla podána žádost o odkup pozemkù nutných 
pro rozšíøení sportovištì plánovaný na pøíští rok.

- Zastupitelé projednali návrh rozpoètu obce 
a výši pøíspìvku pro zájmové organizace obce 
na rok 2013.

- Dne 10. listopadu uspoøádali mladí hasièi 
s podporou obecního zastupitelstva tradièní 
„Kaprobraní“. Poèasí všem zúèastnìným pøálo, 
dìti pøi lovu poznaly kapry zblízka a vysoutìžily 
si sladké odmìny. Všichni si pochutnali na 
smažených kapøících a zahøáli se svaøeným 
vínem. K dobré pohodì vyhrávala dechovka.

- Zastupitelé nominovali a schválili redakèní 
radu pro vydávání Zpravodaje a aktualizaci 
webových stránek obce. Èlenové rady jsou 
Mgr. Josef Hrabina, David Závìšický a Valík 
Ladislav. 
Své pøíspìvky do Zpravodaje nebo na webové 

stránky mùžete pøedávat tìmto èlenùm rady.
- V obci Štítina probìhla schùzka starostù 
okolních obcí s firmou TQM, projednávala se 
zde dopravní obslužnost okolních obcí. Firma 
TQM nabídla rozšíøení svých linek se zastávkou 
v naší obci. 
Jedná se o pøedpokládané èasy na lince: 
257 - smìr Opava, Štítina, Kravaøe 12:.20, 14:30  
257 - smìr Kravaøe, Štítina, Opava 5:20, 
         8:35 a 13:20
265 - smìr Štítina, Nové Sedlice, Háj ve Slezsku
         7:00, 12:50, 13:50, 15:00 a 16:00 
265 - smìr Háj ve Slezsku, Nové Sedlice,
         Štítina 6:00.
Pokud máte o tyto služby zájem, vhoïte prosím 
v prùbìhu mìsíce ledna do schránky obecního 
úøadu poèet pøepravovaných osob a Vám 
vyhovující èas linek, abychom Vaše požadavky 
mohli pøedat firmì TQM.

- V pøicházející plesové sezónì Vás poøadatelé 
v naší obci pozývají na tyto plesy:

Plesová sezóna rok 2013
19. ledna - Obecní ples v sále restaurace U Balù
26. ledna - Myslivecký ples v sále v Podvihovì
2. února - Ples u Balù v sále restaurace U Balù
16. února- Hasièský ples v sále restaurace

  U Balù Suché Lazce
23. února- Pochování basy v sále restaurace

  U Balù Suché Lazce

Sucholazecké kaprobraní 2012

Zásahová jednotka
Jednotka sboru dobrovolných hasièù obce 
(JSDHO) je zøizována obcí, která tak plní 
povinnost zabezpeèení svých obèanù po stránce 
požární ochrany.
Minimální poèet èlenù v jednotce, stejnì jako 
jejich zaøazení je dáno zákonem o požární 
bezpeènosti.  Naše jednotka se skládá ze 14 
èlenù, z toho je jeden velitel jednotky, dva 
zástupci velitele jednotky, ètyøi strojníci, dva 
øidièi. Zbývající èlenové jsou zaøazeni jako 
èlenové jednotky. Každý èlen je øádnì vybaven 
výstrojí a výzbrojí, která je nutná pro výjezd k 
zásahu. Samozøejmostí u všech jsou pravidelné 
lékaøské prohlídky a také školení, které musí 
každý èlen cyklicky absolvovat jako øádový èlen 
jednotky, ale také speciální školení vyplývající 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce - zásahová jednotka

z jeho zaøazení v jednotce. Mimo školení 
zamìøené na specifikaci v jednotce (velitel, 
strojník, technik, atd.) se pravidelnì 
zúèastòujeme školení metodických, jako jsou 
napøíklad školení civilní ochrany, školení 
zamìøené na pomoc pøi povodních, stavìní 
protipovodòových hrází, první pomoc, péèe 
o techniku a její obsluha, zkoušky èerpadel 
a další. Pravidelnou kontrolu musí procházet 
také naše výstroj, výzbroj a technika. 
Z techniky, kterou disponuje naše jednotka 
jmenujme napøíklad èerpadlo PPS12, PPS8, 
plovoucí a kalové èerpadlo, elektrocentrála 
s pøíslušenstvím, dopravní automobil.
Jednou z letošních vìtších událostí, ke kterým 
byla naše jednotka povolána, byl požár lesa 
v katastru Pusté Polomi. Poplach jednotce byl 

Technika zásahové jednotky pøi akci.
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Støelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích

Nejvìtším úspìchem v roce 2012 byla pro 
Støelecký klub polní kuše Opava  Suché Lazce 
bronzová medaile z Mistrovství svìta. Tu 
vystøílel v rámci družstva seniorù Oldøich 
Kubesa. Sabina Kubesová s družstvem žen 
obsadila 6. místo. Mezi jednotlivci pak vystøíleli 
16. a 21. místo. 15. záøí 2012 na obecním høišti 
v Suchých Lazcích jsme uspoøádali tradièní 
závod Èeského poháru a Èeské ligy. Oldøich 
Kubesa se na domácím høišti musel spokojit se 
7. místem. Sabina Kubesová po boji skonèila na 
2. místì a Kateøinì Volné patøilo nepopulární 4. 
místo. Poslední závod letošní venkovní sezony 
se uskuteènil 6. 10 2012 v Otrokovicích. Sabina 
Kubesová musela závod pøedèasnì ukonèit 
z dùvodu poruchy na zbrani. Kateøina Volná 
vystøílela 4. místo. V celkovém hodnocení 

Èeské ligy se družstvo Suchých Lazcù, ve 
složení Oldøich Kubesa, Sabina Kubesová a 
Kateøina Volná obsadilo 5. místo. V Èeském 
poháru se Oldøich Kubesa umístil na 7. místì, 
Sabina Kubesová na 2. místì a Kateøina Volná 
na místì 4.
Halová sezona odstartovala 17. listopadu 
v Kostelci na Hané. Oldøich Kubesa se musel 
spokojit s 5. pøíèkou, rovnìž tak Kateøina Volná 
obsadila 5. místo a Sabina Kubesová vystøílela 
3. místo.
Další závod, který se uskuteèní 8. prosince 
2012, bude poøádat Støelecký klub polní kuše 
Opava  Suché Lazce ve spolupráci s oddílem 
Savana klub kuší Kostelec v Kostelci na Hané 
v tìlocviènì školy.

Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Opava  Suché Lazce bronzová medaile z Mistrovství svìta.

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce - práce s mládeží fotogalerie

Družstva mladších žákù pøi nástupu èekají na zahájení.

Støelba u dìtí patøila k oblíbeným disciplínám. Žáci na startu.
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Milí pøátelé! Naše betlémy… Ty živé, døevìné, 
sádrové, z papíru a jiné. Staré i moderní. Ty více 
zdaøilé i ty ménì. Jedny se nám líbí, jiné moc 
ne. Chytnou nás za srdce, žasneme nad jejich 
krásou a vždy nás vedou k zamyšlení. Zkusme 
vytvoøit v naší pøedstavivosti betlém nás, lidí 
XXI. století. Vytvoøme si betlém podle toho, jak 
se cítíme, jak prožíváme svùj vztah k víøe! Já 
osobnì bych v nìm vidìl minimálnì šest skupin 
lidí. První skupinou jsou lidé, kteøí Boha 
vnímají a cítí v pøírodì a skrze pøírodu. Pøíroda 
je, dá se øíct, Boží umìlecké dílo. Staèí se v kte-
rémkoliv roèním období postavit na vrcholku 
nìjaké hory a jen se dívat... Troufnu si øíct, že
i èlovìk, který prohlašuje, že není vìøící, se v té 
chvíli modlí. Není to sice taková „super zbožná“ 
modlitba, jak bychom si asi pøedstavovali, ale 
nitro takového èlovìka se urèitì musí dotýkat 
Božího tajemství, protože ho spatøuje v pøírodì, 
má ho pøed svýma oèima. Další skupinou, která 
by urèitì v souèasném betlémì chybìt nemìla, 
jsou ti, kteøí Pána Boha nacházejí skrze hudbu 
a rùzné druhy umìní. I když všichni nejsme 
umìlci, dokážeme si pøedstavit, jak se tøeba 
skrze hru na kytaru nebo zpìv otevírá nitro 
èlovìka Pánu Bohu. Umìlci i lidé citliví na 
krásu vidí Boha v umìní, v obraze nebo sousoší. 
A skrze umìní se dotýkají Toho, který je krása 
samotná. Do této skupiny mùžeme zaèlenit 
i lidi, kteøí v kostele zpívají zbožné písnì, ale 
i ty, jež církevní hudba natolik pohlcuje, že se 
jim dostává zvláštního zážitku a dotýkají se tak 
Nìèeho, co je pøevyšuje. Tøetí skupinou jsou 
lidé, kteøí nacházejí Boha v tichu, v samotì,
a troufnu si øíct, že i tak trochu v prázdnotì. Oni 
nepotøebují o modlitbì mluvit nebo zpívat. Oni 
jsou š�astní, když mùžou jen tak být, nic neøíkat 
a v tichosti zakoušet Pána Boha. Nemyslím si, 
že to musí být nutnì jenom ti „kosteloví“ lidé. 
Znám mnoho jiných osob, které mají moc rády 

ticho, a které v nìm nalézají klid a vyrovnanost. 
Vyzaøuje z nich takový zvláštní pokoj, protože 
se dovedou ztišit. A sami víte, jak je v dnešní 
dobì tìžké najít klid. Když máme kolem sebe 
ticho, tak hned pouštíme rádio nebo televizi, 
protože se ticha bojíme. Ale právì tito lidé, Pána 
Boha nejvíce nacházejí v tichosti, samotì, 
odøíkání a prázdnotì. A tam, kde je jakoby to 
nic, tak právì tam nacházejí samotného 
Hospodina, který je nepopsatelný a nedá se 
nijak definovat. Další skupina - to jsou lidé, 
kteøí Pána Boha nejvíc vnímají skrze službu 
druhým. Poznávají ho v chudých, potøebných, 
bezbranných, slabých a opuštìných. A opìt si 
nemyslím, že to nutnì musí být jenom ti zbožní 
lidé, kteøí se v rùzných charitativních projektech 
vìnují trpícím. Mohou to být i lidé, kteøí do 
kostela mají èasto daleko, ale cítí, že na svìtì je 
pøíliš mnoho utrpení a není jim to lhostejné. 
Chtìjí s tím nìco udìlat. Chtìjí mít podíl na 
tom, aby svìt byl lepší. Ve svých èinech a své 
snaze nacházejí samotného Pána Boha. Pátá 
skupina, to jsou lidé, kteøí Pána Boha nejvíc 
zakoušejí skrze aktivitu, skrze svou èinnost 
a obhajobu nìèeho. Z vìøících to jsou ti, kteøí 
bojují proti potratùm, eutanázii a všemu, co se 
neshoduje z dùstojností lidského života. Jsou 
ovšem i lidé, kteøí se Pána Boha nejvíce dotýkají 
skrze to, jak neúnavnì bojují za vyšší hodnoty
a za všechny utiskované a bezbranné. Lidé, kteøí 
si stojí za svým a kteøí vždy a za všech okolností 
dokážou øíct pravdu. Mnozí z nich, i když se 
nám, katolíkùm, nevždy vejdou do tìch našich 
pøesných a zbožných škatulí, se velice niternì 
dotýkají prapodstaty Božího tajemství. Jsou to 
lidé, kteøí Pána Boha zakoušejí ve své aktivitì,
v tom svém neustálém boji. A Bohu díky, že 
takové lidi máme. Protože i díky nim svìt spìje 
k lepšímu. A koneènì šestou skupinou budou 
lidé, kteøí zakoušejí Pána Boha ve svých 

Komárovská fara, zamyšlení - Souèasný betlém Podìkovat je tøeba  také vedoucím, kteøí mládež 
pøipravili a pøedevším všem, kteøí pomohli pøi 
pøípravì, organizaci a pøispìli tak k hladkému 
prùbìhu celého víkendu pro zhruba 400 
mladých hasièù i dospìlých z celého okresu. 
Také letos byli hasièi nápomocni panu starostovi 
pøi organizaci Sucholazeckého Kaprobraní. 
V sobotu 10. listopadu bylo z kašny dìtmi 
vyloveno zhruba 30ks živých kaprù. Dìti si 
s pohádkovými bytostmi vyzkoušely nìkolik 
her, za které pak dostaly sladkou odmìnu. 
K chuti pøišli smažení kapøi a v chladnìjším 
odpoledni také svaøák nebo nìco ostøejšího. 
O zájmu o tuto akci svìdèí úèast zhruba 60ti 
dìtí. Jsme velice rádi, že právì tato mimoškolní 
èinnost je v naší vesnici tolik oblíbená. 
Od letošního záøí byly naše øady, vzhledem 

k velkému zájmu, rozšíøeny o další družstvo 
mladších žákù, kteøí již prošli družstvem 
pøípravky. Pøípravka, tedy dìti pøedškolního 
vìku, se rozrostla o dalších 6 nejmladších èlenù 
na celkový poèet  10 dìtí „hasièského potìru“.
Po úspìšném podzimu však hasièi neusínají na 
vavøínech a pilnì trénují pøedevším fyzickou 
kondici v tìlocviènì místní základní školy. 
V plánu jsou také další akce pro dìti i dospìlé. 
Dne 8. prosince se chystá Mikulášská nadílka 
a 16. února 2013 Hasièský ples.

Letošní rok byl opìt plný nejrùznìjších akcí, 
ale všechny velice úspìšné a podaøené. Díky 
všem, kteøí nás podporují, pomáhají a fandí 
všemu, co dìláme.

Benšová Pavla

Dorostenci na støelnici v zápalu støelby.
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Práce s mládeží.
Navzdory školním povinnostem se mladí hasièi 
na podzim tìšili. Zaèaly totiž znovu tréninky 
a ty jsou v tomto období vždy ve znamení 
podzimního kola hry Plamen. 
Všichni si tak zopakovali a dopilovali své 
znalosti uzlù, topografie, práce s buzolou, 
zdravovìdy, ale i všeho co je potøeba vìdìt 
o hasicích pøístrojích a vìcných hasicích 
prostøedcích pøi požáru nebo si provìøili dobrou 
mušku pøi støelbì ze vzduchovky. Cviènì si dìti 
vše v praxi zopakovaly v sobotu 6. øíjna na 
Strážnici. Krásné poèasí o víkendu 13.-14. øíjna 
spolu s výhodou domácího prostøedí okolí 
Strážnice pak pøispìlo ke skvìlým výsledkùm 
našich mladých hasièù v okrskovém a okresním 
kole hry Plamen.  
Dìti si tedy v závodu požárnické všestrannosti 
a ve štafetì dvojic  posbíraly body z pøedních 

prosinec 2012

myšlenkách, skrze svou moudrost. Jsou to 
intelektuálové. Ovšem, nejsou to takoví ti 
„chytrolíni“, kteøí se snaží jenom èerpat ze své 
chytrosti, aby si pøihráli co nejvíc penìz nebo 
aby získali co nejvìtší moc. Jedná se o lidi, kteøí 
se skrze své myšlenky snaží hloubìji pochopit 
smysl a podstatu života, kteøí pøemýšlejí 
a kladou si otázky. Èasto se ptají pøíliš urputnì 
a nepøíjemnì, ale právì díky tomu, že si to 
potøebují v hlavì perfektnì poskládat, pomáhají 
i nám, protože následnì si mùžeme i my Pána 
Boha zaøadit a správnì zakomponovat do 
mozaiky našeho života a skládanky celého 
svìta. Bohu díky za nì! Za to, že mluví a píší, 
i když jim nìkdy nerozumíme. Bohu díky za to, 
že pøemýšlejí, i když nám èasto kladou 
nepøíjemné otázky. Rovnìž oni k souèasnému 
betlému patøí! Pøátelé! Tak to je celý betlém 
XXI. století. Je v nìm urèitì šest symbolických 
skupin dnešních lidí. A myslím si, že to 
nejkrásnìjší na nìm je, že nám tak trochu 
rozšiøuje obzory. Nìkdo prožívá Boha nejvíce 
v pøírodì a nìkdo jiný skrze službu druhým, 
nìkdo z pìveckého sboru skrze zpìv a mnozí 
jiní skrze pøemýšlení, èetbu nebo jinou aktivitu. 
Kéž by nám to pomohlo pochopit, že tak jako 
my vnímáme Pána Boha, ho ještì nemusí 
vnímat úplnì všichni na svìtì, že Ho lze vnímat 
i jinak, že každý z nás má svou cestu, zakouší 
a vnímá Boha, jak nejlíp dovede. Proto nás nic 

pøíèek, které jsou velmi cenné pro jarní kolo.
V nedìli patøila Strážnice dorostencùm. Také 
oni zmìøili své síly s hlídkami z celého okresu 
a to nejen v závodu požárnické všestrannosti, 
ale také pøi všeobecném testu, který je složen 
z otázek z oblasti hasièské represe, prevence, 
technických znalostí, historie a legislativy 
a v neposlední øadì zdravovìdy. Také v tento 
den naši svìøenci excelovali. Hlídka v kategorii 
smíšených družstev vybojovala v obou 
disciplínách první místa. V kategorii jednotlivcù 
v testech obstáli naprosto všichni bez chyby 
a pøi branném závodì se umístili následovnì: 
Daniel Vèelka  1. místo, Dominik Èernín  7. 
místo, Amálie Žùrková  1. místo a Nikola 
Slaninová  2. místo. 
Dìtem i dorostencùm dìkujeme za skvìlou 
reprezentaci a nádherná umístìní, pro která ze 
sebe mnozí vydali naprosto všechno!

neopravòuje k tomu, abychom se na všechny 
ostatní dívali skrze naše mìøítko. Každý z nás, 
a to je nejdùležitìjší, má u Boha své místo. 
Proto každá z tìchto skupin má taky své místo 
v souèasném betlémì. A já pøeji nám všem, 
abychom v sobì našli dostatek tolerance 
a pochopení k tomu, že nìkdo jiný svou víru 
prožívá trochu jinak. A pøeji nám, tìm 
„kostelním“ køes�anùm, abychom byli tìm 
„nekostelním“ dobrým svìtlem víry. Abychom 
jim Pána Boha dokázali správnì pøibližovat, a� 
už skrze pøírodu, pøemýšlení, mystiku, péèi o 
druhé, skrze umìní nebo jinou èinnost. Zároveò 
bych chtìl požádat Vás všechny „nekostelní“ ale 
hledající, abyste nás stále bombardovali svými 
otázkami, abyste nás nenechávali ustrnout, 
protože Vaše èasto provokativní dotazy nás stále 
nutí pøemýšlet. A chtìl bych Vás také požádat 
o otázky smysluplné, aby to nebyla jen ironie 
nebo dokonce arogance, aby z nich nesálala 
nìjaká povýšenost, ale aby to byly otázky 
snažící se pøijít vìci na kloub. Pøeji nám, 
abychom všichni našli svou cestu k Pánu Bohu, 
a pøedevším, abychom pak za ním skuteènì 
kráèeli. Však u malého Ježíše v jeslích máme 
i dnes všichni svoje místo. Nepøišel jenom pro 
ty zbožné. Pøišel pro každého, úplnì každého 
z nás, aby øekl: „Tebe mám rád a na tobì mi 
záleží!“. S pøáním všeho dobra Váš 

P. Adam Ma³ek, komárovský faráø
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Pøíležitost ke svátosti smíøení: 
 
18.12.2012
19.12.2012
20.12.2012
21.12.2012
22.12.2012
23.12.2012

datum
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Nedìle

Komárov
17:00 - 18:00*
17:30 - 18:00
06:30 - 07:00
06:30 - 07:00

Nové Sedlice

11:00 

Suché Lazce

17:30 - 18:00

Raduò
15:30 - 16:30*

07:00 - 07:30
14:00-17:00, zpovìdní den v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

Poøad bohoslužeb: 
 
18.12.2012
19.12.2012
20.12.2012
21.12.2012
22.12.2012
23.12.2012
24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012
28.12.2012
29.12.2012
30.12.2012
31.12.2012
01.01.2013

datum
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Nedìle
Pondìlí
Úterý
Støeda
Pátek
Sobota
Nedìle
Pondìlí
Úterý

Komárov
18:00 (1)
18:00 (1)

07:00
07:00

08:45 (2)
22:00 (4)
08:45 (5)
08:45 (6)

18:00

08:45 (7)
15:30 (8)
08:45 (9)

Nové Sedlice

10:15 (2)

10:30 (5)

10:30 (7)

10:30 (9)

Suché Lazce

18:00 (2)

15:00 (3)

10:30 (6)

18:00 (7)

15:00 (9)

Raduò

07:30 (2)
20:30 (4)
07:30 (5)
07:30 (6)

07:30 (7)
14:00 (8)
07:30 (9)

08:00 -  návštìva nemocných

Sváteèní koncerty: 
 
13.12.2012
14.12.2012
15.12.2012
19.12.2012
20.12.2012
26.12.2012
06.01.2013

hodina
16.00
18.00
17.00
18.00
16.00
16.00
14.00

obec
Suché lazce
Nové Sedlice

Raduò
Nové Sedlice

Komárov
Nové Sedlice

Komárov

událost a místo konání - kostel
koncert ZŠ a MŠ
koncert dìtského pìveckého sboru DOMINO
koncert 
koncert dìtského pìveckého sboru DOMINO
koncert ZŠ Komárov
Vánoèní koncert
Vánoèní koncert dechové hudby z Hradce nad Mor.

datum
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Støeda
Ètvrtek
Støeda
Nedìle

Vysvìtlivky: (1)mše sv. „Rorátní“. (2)mše sv. z formuláøe 4. nedìle Adventní. (3)mše sv. Vigilie 
narození pánì. (4)mše sv. „pùlnoèní“. (5)slavnost narození pánì - zasvìcený svátek! (6)svátek sv. 
štìpána. (7)svátek svaté rodiny - pøi mši sv. se koná obnova manželských slibù. (8)mše sv. na 
podìkování s prosbou o boží pomoc do nového roku. bìhem bohoslužby se bude èíst statistika a 
finanèní vyúètování za uplynulý rok. (9)Nový rok, slavnost matky boží, panny Marie - z. svátek!

* zpovídá cizí zpovìdník

Vánoce 2012 - bohoslužby, sváteèní koncerty

pøedán Radì Statutárního mìsta Opavy, která jej 
schválila. Tato povinnost uživatelùm honiteb, 
mezi které naše sdružení patøí, vyplývá rovnìž 
z povinností stanovené v § 11 odst. 1 zákona 
è. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znìní 
pozdìjších pøedpisù.
V øíjnu letošního roku byly pozemky geode-
tickou firmou zamìøeny. Obèané Suchých Lazcù 
mohou v krajinì (hlavnì smìr Podvihov) vidìt 
døevìné kùly, které lokalizují pozemky urèené 
pro zatravnìní a budoucí výsadbu keøových 
a místy i stromových porostù. Soukromí 
zemìdìlci, kteøí v tìchto místech využívají 
sousední pozemky pro zemìdìlské vyžití byli 
písemné informováni o zámìru a podmínkách, 
za kterých myslivecké sdružení pøedmìtné 
pozemky obdrželo do výpùjèky.

Myslivecké sdružení se pøipravuje na zimní 
období, kdy  je tøeba naplnit krmná zaøízení 
zatím pøevážnì jadrnými krmivy (plevy, jeèmen, 
pšenice), s postupující zimou pak dužnatými 
krmivy a pøi dlouhotrvající snìhové pokrývce 

i objemnými krmivy. Z tìchto dùvodù již 
myslivecké sdružení zakoupilo 70 q jadrného 
krmiva 60 q jeèmene a 10 q pšenice. Tímto 
krmivem èlenové mysliveckého sdružení 
pravidelnì doplòují krmná zaøízení v honitbì.
Nekoneèná práce v prùbìhu celého roku je 
zamìøena pøevážnì na to, aby se udržela drobná 
zvìø  zajíc polní a bažant obecný v honitbì 
a srnèí zvìø mìla ideální podmínky pro chov. 
Bylo by smutné, kdyby se obèané vesnic 
seznamovali se zvìøí, která neodmyslitelnì do 
èeské krajiny patøí, v zoologických zahradách 
a záchranných stanicích, niko-li  v pøírodì.
Touto cestou bychom Vás rádi pozvali  dne 
25.1.2013 na „Myslivecký ples“, který naše 
myslivecké sdružení poøádá jako již tradiènì 
v kulturním zaøízení Mìstské èásti Opava-
Podvihov. K poslechu a tanci hraje skupina 
MERKUR. Pøedprodej vstupenek je již zahájen, 
kontakt: Radomír Kubesa, Zemìdìlská 1A, 747 
70 Opava - Komárovské Chaloupky,
tel.:728 336 711.

 výbor MS Hoš�ata
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Myslivecké sdružení Hoš�ata by Vás, obèany 
Suchých Lazcù seznámilo s èinností 
mysliveckého sdružení.
Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, 
obdrželo naše sdružení do výpùjèky pozemky ve 
vlastnictví Statutárního mìsta Opavy za úèelem 
obnovy remízù pro obnovení krytiny drobné 
a spárkaté zvìøe. Tato iniciativa byla kladnì 
hodnocena a podpoøena mimo jiné dotèenými 
orgány  orgánem ochrany pøírody a krajiny, 
ochrany zemìdìlského pùdního fondu, ale 
i odborem hlavního architekta a územního 
plánování. Tento zámìr obnovy zemìdìlské 
krajiny vesnického typu byl rovnìž v souladu 
se stávajícím územním plánem a navrhovaným 
konceptem územního plánu. 
Orgán ochrany pøírody tento zámìr zdùvodnil 
takto: „Obnovu krajiny v honitbì Hoš�ata 
podporujeme. Vìtšina ploch je intenzivnì 
zemìdìlsky využívaná, a proto by význam 
rozptýlené zelenì nemìl být z pohledu 
ekologické stability agrocenóz podceòován. 
Malo-plošná zeleò poskytuje drobné zvìøi 
pøíznivìjší podmínky ve srovnání s okolní 
otevøenou krajinou, chrání ji pøed extrémními 

povìtrnostními vlivy zároveò ptactvu nabízí 
èetné možnosti k hnízdìní. Kromì jiného na 
svažitìjších plochách mùže v krajinì bez zelenì 
docházet k erozi pùdy. Proto by rozptýlená zeleò 
mìla také plnit funkci protierozního opatøení.“
Odbor hlavního architekta a ÚP tento zámìr 
zdùvodnil takto: „Dle platných regulativù 
funkèního využití tìchto ploch je v ploše orné 
pùdy drobná rozptýlená zeleò pøípustná a v 
ploše ÚSES je taková zeleò v kategorii 
vhodného funkèního využití. Výše uvedený 
zámìr rovnìž naplòuje obecný požadavek 
vytváøet podmínky pro ochranu území pøed 
negativními vlivy a požadavek vytváøet 
podmínky pro obnovu a rozvoj pøírodních 
hodnot zvyšování poètu a rozlohy segmentù 
pøírodního charakteru. Výše uvedený zámìr 
jednoznaènì podporuje vznik a obnovu pøírodì 
blízké zelenì.“

Tento zámìr byl nìkolikrát vyhodnocován 
majetkovou komisí Statutárního mìsta Opavy, 
která  vytipované pozemky v daných lokalitách 
fyzicky kontrolovala. Výsledkem bylo zámìr 
podpoøit a s kladným stanoviskem byl zámìr 

Suché Lazce obèanùm - obèanské sdružení

Vážení obèané dovolte abychom Vás informo-
vali o èinnosti našeho sdružení. Jak jistì všichni 
víte dne 18.9.2012 v 19:00 h probìhla veøejná 
schùze (za masivní úèasti obèanu odhadem 240 
lidí, v sále restaurace U Balù) svolaná starostou 
obce Miloslavem Kostøibou za úèelem seznámit 
obèany s problematikou územního plánu, který 
zahrnuje mimo jiné body, které se bezprostøednì 
dotýkají obce Suché Lazce. Jedná se pøedevším 
o variantní øešení dopravy Severní a Jižní 
obchvat. Veøejné schùze se zúèastnil také 
souèasný námìstek Opavy pan Daniel Žídek, 
který vyslovil jednoznaènou podporu obèanùm 
a zastupitelstvu obce v zámìru prosadit severní 
obchvat, který by se nejménì dotkl kvality 
života Sucholazeckých, Komárovských obèanù. 
Veøejná schùze probíhala v pøátelské atmosféøe 
všech zúèastnìných. Obèanské sdružení prezen-
tovalo bližší informace k variantám a krokùm, 
které umožní našim obèanùm hájit svá práva, 
což se setkalo s velkým ohlasem jak u obyvatel 
tak i u zastupitelù. Drtivá vìtšina obyvatel se 
pøipojila svým podpisem ke spoleèné námitce 
k návrhu územního plánu. Obèanské sdružení 
Suché Lazce obèanùm o.s. by tímto chtìlo 
podìkovat za hojnou úèast všem 
zúèastnìným obèanùm. Potvrdilo se tak naše 
pøesvìdèení že lidem velmi záleží na budou-
cnosti jejich obce. V rámci této akce jsme  
v naší obci udìlali osvìtu formou informaèních 
plachet umístìných na vybraných místech v naší 
obci. Veøejného projednání územního plánu, 
které probìhlo 2.10.2012 v Minoritském klá-
šteøe se zúèastnilo velké množství obèanù. Po 
zodpovìzení dotazù jiných spolkù došla øada 
také na variantní øešení Komárova (Severní 
a Jižní obchvat). Diskuse se zúèastnilo poèetné 
množství obèanù jak ze Suchách Lazcù tak i 
z Komárova, kteøí neskrývali své rozèarování ze 
snahy vmístit do územního plánu Jižní obchvat. 

Obì mìstské èásti mìly v osazenstvu nìkteré 
své zastupitele a oba starosty. Obèané dotèených 
obcí položili nìkolik dotazù smìrem k autorùm 
územního plánu, které se ne vždy setkaly 
s uspokojivým a pozitivním ohlasem obèanù. 
Po zodpovìzení všech dotazù po 3,5 hodinách 
veøejné projednání skonèilo. 24.10.2012 - 
Obèanské sdružení odevzdalo svou námitku 
ke konceptu územního plánu mìsta Opavy. Zá-
roveò bylo odevzdáno cca. 40 Námitek Vla-
stníku (které jsou v katastru Suchých Lazcù). 
Byla také podána spoleèná Námitka veøejnosti, 
které se svým podpisem zúèastnilo minimálnì 
523 obyvatel. Obèanské sdružení nyní bude 
èekat na vyjádøení mìsta k tìmto námitkám. 
V souèasné dobì oèekáváme vyjádøení mìsta na 
námitky zaslané jak vlastníky pùdy tak na 
námitku zaslanou zmocnìncem veøejnosti, které 
zatím nebylo ze strany mìsta zasláno. Podle 
informací které máme by mìly být všechny 
námitky vyhodnoceny pøíslušným úøadem 
v Opavì a jejich závìry by mìly být pøiloženy 
zastupitelùm mìsta Opavy, kteøí rozhodnou 
o dané variantì. Dne 3.12.2012 obdrželo 
zastupitelstvo naší obce dokumentaci nazvanou 
„Porovnání variant prùchodu silnice I/11 mezi 
Opavou a Komárovem“ ke stažení také na 
stránkách Odboru životního prostøedí 
a zemìdìlství Moravskoslezského kraje: 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK16
54, která obsahuje mimo jiné zjiš�ovací øízení. 
Naše mìstská èást bude mít 30 dní ke pøipo-
mínkování tohoto dùležitého dokumentu, který 
obsahuje znaènou èást tendenèních závìrù, které 
budeme muset uvést na pravou míru, abychom 
tak ochránili zájmy naších obyvatel a prostøedí 
ve kterém žijeme. Veškeré podrobné informace 
k této problematice najdete na našich stránkách 
http://obchvat.suchelazce.cz 

Suché Lazce obèanùm o.s.

Myslivecké Sdružení Hoš�ata
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Mladší žáci TJ Suché Lazce
Nový roèník fotbalových soutìží zaèal pro nás 
opìt velkou zmìnou. Pøihlásili jsme se totiž do 
novì vzniklé soutìže mladších žákù 5 +1. Tedy 
pìt hráèù v poli a brankáø. K naší radosti se nám 
z hostování vrátila Terka Lacuchová a tak post 
brankáøe byl rázem vyøešen. Naše cíle umístit se 
ve støedu tabulky a zahrát si fotbal, který by nás 
bavil jsme urèitì splnili. Nejvìtší zásluhu na 
dosažených výsledcích však mají hostující hráèi 
z Komárova Robin Èupa a Tomáš Kurka. Ti se 

Fotbalový oddíl TJ Suché Lazce

také s 18 brankami umístili na první pøíèce 
støelecké tabulky. Velkým pøekvapením, ale byl 
výkon Tomáše Muczky. Ten se z postu brankáøe 
svou bojovností a nasazením vypracoval na 
nebezpeèného útoèníka. Doufejme, že se nám 
po zimní pøestávce, kterou strávíme v raduòské 
tìlocviènì, bude aspoò tak daøit jako se nám 
daøilo doposud. Žáci  Suchých Lazcù se umístili 
ve støedu tabulky na šestém místì s patnácti 
body a skóre 60:54. 

Památnik padlých "U Andìla" kolem roku 1923
Mladší žáci Lazia - z leva horní øada: trenér-Jakub Chalupa, Jakub Komenda, Ondøej Žídek, Michal Friedel, Tomáš 
Kurka, Tadeáš Èernín, trenér-Tomáš Vašek. spodní z leva: David Vavøíèek, Radomír Volný, Tomáš Muczka, Tomáš 
Vašek, Robin Èupa, Matthew Humlíèek a ležící Tereza Lacuchová.

Družstvo mužù „B“
Na poèátku vzniku fotbalového „B“ týmu byla 
parta mladých fotbalistù a amatérù, kteøí se 
scházeli na místním fotbalovém høišti, kde 
vyplòovali volný èas svým koníèkem  fotbalem. 
A tady vznikla myšlenka pøihlásit se do nejnižší 
fotbalové soutìže VI. tøídy, skupiny A muži. 
Pod vedením trenéra Romana Vašíèka, asistentù 
Petra a Tomáše Kubesy, který vedl kondièní 
treninky se „B“ mužstvo pøipravovalo 
a odehrálo podzimní èást soutìže. Družstvo 
mužù „B“ se v podzimní èásti soutìže umístilo 
na desátém místì se 14 body a skóre 24:39. 
Podzimní èást odehrálo 18 hráèù. Nejlepším 
støelcem týmu je Jakub Chalupa s 11 brankami. 
Od 9. prosince zaèíná pro „B“ mužstvo zimní 
pøíprava.

Družstvo mužù „A“
Družstvo mužù „A“ se umístilo po podzimní 
èásti na krásném osmém místì, což je pro 
nováèka soutìže lichotivé. Z tøinácti 
mistrovských zápasù získalo 18 bodù za skóre 
26:23, s pìti výhrami a se tøemi remízami. 
Nejlepším støelcem je Vlha Ondøej s 12 
mistrovskými brankami.                                                       
Uplynulou sezonu zhodnotil trenér Petr Szczur 
tìmito slovy:                                                                 
Podzimní sezonu 2012  jsme zaèali v èervenci 
a opìt byla nutnost doplnit kádr, který se po 
jarní èásti nepodaøilo udržet pohromadì. 
Z nìkolika dùvodù odešli skoro všichni mladí 
hráèi a byla to citelná ztráta, ale pøesto jsme na 
zaèátku sezony mìli k dispozici sedm nových 
hráèù a navrátilce Švece. Takže jsme museli 
znovu tvoøit tváø mužstva a doladit sehranost. 
Naštìstí se projevilo, že všichni hráèi v kádru už 
byli tak vyspìlí fotbalisti, že se to celkem rychle 
podaøilo. K tomu také sloužily ètyøi pøátelské 
zápasy s bilancí dvì vítìzství, jedna remíza 
a jedna prohra. Mistrovskou èást jsme zaèali 18. 
srpna domácím zápasem se Štìpánkovicemi. 

Jako nováèci soutìže jsme svùj první zápas 
zvládli, ale hektický závìr díky nepøesnosti 
rozhodèích, ovlivnil celou další sezónu… 
Nejenom, že jsme ztratili dva body za remízu 
2:2, horší bylo, že byl  vylouèen kapitán Laub, 
který dostal krutý trest na 4 zápasy. To se 
projevilo v následujících kolech, znovu se 
musela sehrát obrana, museli jsme zvládnout 
emoce a napìtí z vyšší soutìže. A také pohled na 
to, že nìjaké Lazce postoupily, co tady chtìjí 
hrát a to nejen z pohledu mužstev, ale i z pozice 
rozhodèích a co je nejhorší, chlapi to slyšeli i ve 
vlastních øadách. V prùbìhu podzimní èásti 
soutìže jsme sice zaplatili nováèkovskou daò ve 
vyšší soutìži, ale jinak jsme hráli celkem 
kvalitní fotbal a plnili si cíl hrát nìkde kolem 
støedu tabulky a nemít strach o záchranu. 
Paradoxnì v zaèátcích až do sedmého zápasu 
jsme pouze pabìrkovali a to jsme hráli 
s kompletním kádrem. Tady se zaèala 
projevovat nestabilita kádru a nepohoda kolem 
celého lazeckého fotbalu (to se už vleèe delší 
dobu) a bohužel naše øady opustili nìkteøí hráèi 
a sezóna se dohrála se zúženým kádrem tøinácti 
hráèù. Aby toho nebylo málo, tìžce se zranila 
brankáøská jednièka Dan Klapuch a museli jsme 
povolat bývalého brankáøe Jardu Tvrdého. 
V tìchto chvílích se projevila síla pùvodního 
kádru, chlapi se semkli a pøedstavili se 
kvalitními výkony a zaèali sbírat tolik dùležité 
body. O to více mrzí a v této smutné náladì se 
projevilo jak a kdo to v Lazcích myslí 
s fotbalem vážnì. Není možné pøece aby  „A“ 
mužstvo dohrávalo pùl sezóny s kádrem tøinácti 
hráèù a pøitom je vedeno „B“ mužstvo, kde je 
registrováno 28 hráèù! Dokonce posledních šest 
zápasù jsme museli zajistit výpomoc ze Štítiny, 
na hostování Láïu Kožušníka. Obrázek o tváøi 
a podmínkách lazeckého fotbalu si udìlejte 
sami. Nicménì závìr sezony byl velice 
vydaøený a i s oslabeným kádrem jsme uhráli 
celkovì osmé místo.
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