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v tomto vydání Zpravodaje Vás chtìjí èlenové 
zastupitelstva MÈ Opava - Suché Lazce info-
rmovat o problémech, které øešili od vydání 
minulého èísla. Se svou èinností za uplynulé 
období Vás seznámí zájmové organizace a 
sdružení naší obce. Zároveò Vám starosta obce 
a všichni èlenové zastupitelstva mìstské èásti 
Opava - Suché Lazce pøejí radostné prožití 
vánoèních svátkù a vše nejlepší v roce 2014. 

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

V uplynulém období se èlenové zastupitelstva 
zabývali tìmito problémy:
- Bylo provedeno zamìøení pozemkù nutných 
pro rozšíøení sportovištì a vypracovány 
pøedbìžné smlouvy o odkupu  pozemkù od 
jejich majitelù.
- Byla provedena instalace obrubníkù a sbìraèe 
vody v ulici U Vodojemu k zamezení záplav pøi 
pøívalových deštích.
- Byla vypracována dokumentace pro výstavbu 
zastávek mìstské dopravy na Pøerovci, nyní se 
projednává darovací smlouva na pøedání 

Z èinnosti zastupitelstva
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potøebných pozemkù k výstavbì.
- Byla objednána instalace zrcadla pro bez-
peènìjší vyjíždìní z ulice Na Štìpnici.
- Byla  provedena pravidelná obnova trávy na 
obecním høišti v období  letní herní pøestávky.
- Byl vypracován projekt na opravu chodníkù od 
støedu obce smìrem na Pøerovec, pøipravuje se 
výbìrové øízení a finanèní zajištìní na tyto 
opravy. Upozoròujeme obèany, aby pøi otevírání 
vjezdových vrat, tyto neprodlenì po projetí 
zavírali, aby tak nebránili ostatním uživatelùm 
chodníku ve volném procházení. Nechceme 
sankcemi nutit majitele vrat, aby dodržovali 
stavební zákon a upravili své vrata tak, aby 
nešly otevírat smìrem do vozovky (chodníkù). 
Taktéž upozoròujeme na nesprávné parkování 
vozidel na chodnících a ve vjezdech, je tøeba 
nechat volnou šíøku chodníku pro bezpeèný 
prùjezd koèárkù a mechanismù pro údržbu.
- Zastupitelé se zabývali nevhodným chováním 
mládeže v okolí školy, na školním høišti a 
ostatních veøejných prostranstvích. Jedná se 
hlavnì o kouøení a nièení majetku školy a naší 
obce. Chceme požádat rodièe, aby se pøesvìdèili 
èím se jejich dorùstající dìti ve volném èase 

zvítìzil Daniel Vèelka, 3. místo obsadil Jan 
Stanovský a další prvenství mají sucholazeètí 
hasièi v kategorii jednotlivkyò, kde 1. místo 
získala také Amálie Žùrková. Držíme tedy palce 
do jarního kola a vìøíme, že nás opìt nezkla-
mou. Nezahálelo ani družstvo mužù. Bìhem záøí 
stále trénovali a 29.9. se zúèastnili finále okresní 
ligy mužù v Borové, kde se umístili na 13. 
místì. I letos pomohli hasièi panu starostovi 
a obecnímu zastupitelstvu s organizací a zaji-
štìním tradièního Kaprobraní, které se usku-
teènilo 19. øíjna v centru obce. Pro dìti byla 
pøipravena øada her, lákavé obèerstvení s vùní 
svaøeného vína a peèených kaprù. Nejvìtší 
atrakcí pro dìti však byl opìt výlov živých 
kaprù z obecní kašny. Také poèasí pøispìlo 
k hojné úèasti a krásnému sobotnímu odpoledni. 
Zimní mìsíce jsou zamìøeny na fyzickou 
pøípravu v tìlocviènì. Pro dìti bude pøipravena 
Mikulášská nadílka a pokud bude dost snìhu, 
možná dojde i na závody na saních pro dìti 
i dospìlé. 

Podzim je pro mladé hasièe krátký a velmi 
nároèný na pøípravu. Každý rok je ve znamení 
podzimního  kola hry Plamen,  které zahrnuje  
závod požárnické všestrannosti. Ten  je velice 
obsáhlý a dìti se musejí pøipravit bìhem 
nìkolika málo tréninkù. Letošní kolo se konalo 
12. øíjna ve Zlatníkách, kde byly Suché Lazce 
zastoupeny dvìmi družstvy starších a jedním 
družstvem mladších žákù. Na zhruba 1.5 km 
dlouhé trati si dìti provìøily svou fyzickou 
zdatnost i znalosti v oblasti technických 
prostøedkù, zdravovìdy, topografie, práce 
s buzolou nebo tøeba støelbu ze vzduchovky  
a pøeskok pøes vodní pøíkop. Další disciplínou 
byla letos štafeta CTIF, kde rychlost každého 
závodníka i jeho správné provedení úkolu 
v dráze vytvoøí koneèný výsledek. Do jarního 
kola nastupuje jedno družstvo našich starších 
žákù z prvního a druhého místa. Svou pøípravu 
nepodcenili ani dorostenci a opìt vzornì 
reprezentovali. Také pro nì bylo pøipraveno 
podzimní kolo, a to 26. øíjna v Bobrovníkách. 
Znalosti provìøili v 50ti otázkách písemného 
testu z 5 okruhù týkajících se represe, prevence, 
zdravovìdy, techniky a historie a legislativy. 
Všichni naši závodníci jej splnili na výbornou.  
Za krásného slunného poèasí  se probìhli 
nároèným terénem, kde plnili úkoly v závodu 
požární všestrannosti. V této disciplínì družstvo 
získalo 3. místo. Mezi jednotlivci jednoznaènì 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Strážnice zima - foto: David Závìšický
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zabývají a chceme upozornit, že za nì až do 
jejich plnoletosti nesou trestní odpovìdnost.
- Byl proveden sbìr nebezpeèných odpadù.
- Byly vydány kompostéry, které by mìly 
pøispìt ke snížení množství biologických 
odpadù. Doufáme, že ubude stížností obèanù na 
špatné ovzduší zapøíèinìné spalováním listí 
a trávy v podzimním období. Obec se snaží 
omezení tohoto spalování øešit pravidelným 
pøistavením kontejnerù na biologický odpad, 
pøesto se nìkteøí obèané neohlížejí na to, že to 
vadí jejich sousedùm a likvidaci listí øeší tímto 
zpùsobem. Doufáme, že si to obèané uvìdomí 
a  celý pøíští rok budeme mít èistý vzduch.
- Zaèala zima a s ní i topná sezóna. Nepodceòte 
pøípravu a zkontrolujte si, nebo si nechte 
zkontrolovat, bezpeèný stav vašeho topidla 
a komína. Jednou z nejèastìjších pøíèin vzniku 
požárù, pøi kterých dojde k úmrtí èlovìka, je    
špatný technický stav topidla nebo komínu. Pøi 
provozu topidel a komínù je dùležité dodržovat 
bezpeènostní zásady a dodržovat lhùty pro 
èištìní a kontrolu topidel a komínù, dle naøízení 
vlády è. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù 
a spotøebièù paliv.

Z kultury v obci
- Na první víkend v záøí pøipravili zastupitelé 
obce pro všechny obèany obce a jejich hosty 
Sucholazecké posvícení. Setkání obèanù na této 
akci hodnotili všichni zúèastnìní kladnì, posví-
cení se opìt vydaøilo.
- 5. øíjna pøipravil Støelecký klub polní kuše na 
obecním høišti v Suchých Lazcích závody 
Èeského poháru a Èeské ligy.
- 19. øíjna uspoøádali mladí hasièi s podporou 
obecního zastupitelstva tradièní „Kaprobraní“. 
Tak jako v minulých létech byla tato už tradièní 
akce velmi dobøe pøipravena. Zatímco si dospìlí 
mohli pochutnat na smažených kaprech, jejich 
ratolesti plnily rùzné zábavné disciplíny, jejichž 

vrcholem bylo vlastnoruèní vylovení kapra 
z obecní kašny. K dobré pohodì vyhrávala 
dechovka z Budišovic. Po vylovení všech kaprù 
se obèané pøesunuli do novì otevøené vinárny 
pana Baly, kde u dobrého burèáku vyhrávala 
cimbálovka k pobavení všech zúèastnìných.
- V nadcházející plesové sezonì Vás poøadatelé 
v naší obci pozývají na tyto plesy:
18. ledna - Obecní ples v sále restaurace U Balù
25. ledna - Myslivecký ples v sále v Podvihovì
8. února - Hasièský ples v sále restaurace 
U Balù
15. února - Ples u Balù v sále restaurace U Balù      
1. bøezna - Pochování basy v sále restaurace 
U Balù.

Výsledky hlasování ve volebním okrsku è. 53 
Opava-Suché Lazce ve volbách do Poslanecké 
snìmovny Parlamentu Èeské republiky dne 25. 
a 26.11.2013. 
Poèet volièù ve volebním okrsku 846. 
Poèet odevzdaných úøedních obálek 584. 
Poèet platných hlasù 576.

prosinec 2013

Sucholazecké kaprobraní 2013 - fotogalerie

foto: Pavel Nelešovský
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Støelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích

Od posledního vydání Sucholazeského zpra-
vodaje jsme se zúèastnili dalších závodu 
venkovní sezóny. 10. Srpna se uskuteènil závod 
v Litultovicích. Oldøich Kubesa se zde umístil 
na 4. místì, Sabina Kubesová na 2. místì. 
Kateøina Volná se z pracovních dùvodù nemohla 
závodu zúèastnit. Následující závod uspoøádal 
14. záøí oddíl Savana Kostelec na Hané 
v Èechách pod Kosíøem. Oldøich Kubesa se 
prostøílel na 5. místo, Sabina Kubesová opìt 
obsadila 2. pøíèku a Kateøina Volná se po delší 
odmlce musela spokojit 6. místem. Poslední 
závod venkovní sezóny hostil 5.10.2013 oddíl 
SKPK Opava - Suché Lazce na místním 
obecním høišti. Oldøich Kubesa si vystøílel 5. 
místo. Naopak Sabinì Kubesové se pravidelnì 
na domácí pùdì daøí a vybojovala tak 1. místo. 
Kateøinì Volné se taky více daøilo a prostøílela 
se na 4. místo. V listopadu zaèala halová sezóna 
2013/2014. První závod se uskuteènil 23.11. 
2013 v Kostelci na Hané. Na tomto závodì se 
naším støelcùm náramnì daøilo Oldøich Kubesa 

se umístil na 3. místì. Sabina Kubesová i pøes 
zdravotní problémy se prostøílela na 2. místo, 
když za 1. Kateøinou Štìtkáøovou z Otrokovic 
zaostala o pouhé 4 body. Tøetí místo pak patøilo 
Kateøinì Volné. Posledním závodem roku 2013 
bude Mikulášská nadílka, kterou uspoøádá 7. 
prosince oddíl SKPK Opava - Suché Lazce 
v tìlocviènì Støední školy technické v Opavì.

Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce 

cestou dìkujeme za zajištìní velmi kvalitních 
stromù pro výsadby do krajiny.
Jak jsme Vás informovali již v pøedchozích 
pøíspìvcích, výsadby døevin a keøù byly 
provádìny v prùbìhu celého loòského a 
letošního roku. Mùžeme øíci, že jsme zvelebili 
krajinu obcí Suché Lazce, Podvihov, Komárov 
výsadbou trnky obecné, rùže šípkové,  ptaèího 
zobu, hlohu obecného, kalin, jeøábu obecného, 
jablonì zimní, dubu letního, olše lepkavé, topolu 
osiky, lípy srdèité a jírovce maïal. Finanèní 
prostøedky, na zakoupení døevin a keøù, 
chránièek na stromy a další materiál, nám 
schválilo Zastupitelstvo Mìstské èásti Opava-
Suché Lazce. Touto cestou všem zastupitelùm 

Mìstské èásti Opava-Suché Lazce dìkujeme.
V prùbìhu jarního a podzimního období 
provedli myslivci aplikaci pachového ohradníku 
podél frekventovaných komunikací v honitbì 
Hoš�ata, tj. komunikace z Komárova do 
Komárovských Chaloupek a komunikace 
z Radunì do Podvihova. Ochrana lidského 
zdraví a životù, ochrana zvìøe je pádný dùvod, 
proè je tato èinnost provádìna již 4 roky za 
sebou. Finanèní prostøedky na nákup pachového 
ohradníku nám schválilo Zastupitelstvo Mìstské 
èásti Opava-Podvihov. Tímto zastupitelùm 
a pøedevším starostce Mìstské èásti Opava -
Podvihov dìkujeme.
Myslivecké sdružení Hoš�ata poøádá 25.1.2014 
myslivecký ples, opìt v kulturním zaøízení 
Mìstské èásti Opava-Podvihov. K poslechu 
a tanci bude hrát skupina MERKUR. Pro hosty 
je pøipravena, jako každoroènì, bohatá tombola. 
Budou podávány zvìøinové specialitky: 
kanèí peèínka se zelím, srnèí guláš pro gurmány 
nebo kanèí klobásy do nepohody! 
Prodej vstupenek zajiš�uje Radomír Kubesa, 
bytem Zemìdìlská 1A, 747 70 Opava-
Komárovské Chaloupky (tel.: 728 336 711). 
Všechny Vás, na tuto jedineènou akci, srdeènì 
zveme!

Výbor Mysliveckého sdružení Hoš�ata
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Vážení spoluobèané, dovolte abychom Vás 
v krátkosti informovali o prùbìhu jednání 
a událostech, které souvisí se zámìrem mìsta 
realizovat obchvat Komárova (zvláštì pak tzv. 
Jižní obchvat), který by se v pøípadì realizace 
výraznì dotkl kvality života a zdraví v severní 
èásti naší obce.

Dne 30.5.2013 probìhlo v Minoritském Klášteøe 
veøejné projednání posudku a dokumentace 
zámìru „Porovnání variant prùchodu silnice I/11 
mezi Opavou a Komárovem“(dále jen obchvat) 
o posuzování vlivù na životní prostøedí. 
K tomuto posudku (text celého posudku najdete 
na adrese: http://obchvat.suchelazce.cz - 
MSK1654_posudek.pdf ) se mimo jiné 
vyjadøoval nezávislý specialista z Prahy Ing. 
Václav Obluk jehož stanovisko vyznìlo tak, 
že obì varianty (severní a jižní obchvat) jsou 
z hlediska vlivu na životní prostøedí dále jen 
EIA naprosto rovnocenné. Nezávislý odborník 
nedokázal jednoznaènì urèit, která z tìchto 
variant je z hlediska EIA výhodnìjší. Jednání se 
zúèastnili pøedstavitelé Opavy, Suchých Lazcù, 
Komárova a Velkých Hoštic.
Na základì tohoto jednání pøedstavitelé mìsta 
spoleènì s mìstskými èástmi požádali 
o vypracování oponentní studie EIA na, kterou 
byly uvolnìny finanèní prostøedky z rozpoètu 
všech dotèených obcí.

Velké Hoštice argumentovaly nepodloženými 
obavami o teoretické možnosti poškození 
záložních vodních zdrojù podzemní vody v této 
lokalitì. Tento vodní zdroj slouží nyní spíše jako 
záložní vodní zdroj (užitková voda). Eventuální 
poškození tohoto ložiska, v pøípadì realizace, 
se v souèasnosti neopírá o reálné studie a je 
založeno do domnìnkách. V návaznosti na tyto 
spekulace byly provedeny vrty v dotèených 

lokalitách, které mìly prozkoumat podloží 
a upøesnit tak nepodložené spekulace. Vrty 
byly iniciovány mìstem a dotèenými mìstskými 
èástmi. V souèasnosti jsou vrty hotové, zakon-
zervované a èeká se na výsledek a fakturaci naši 
èásti ze strany mìsta.

Od øíjna 2013 probíhá nejen v našem katastru 
analýza (posouzení) bonitních pùdních tøíd 
(k zajiš�ování zmìn map bonitovaných pùdnì 
ekologických jednotek dále jen BPEJ), které 
souvisí s úpravou vlastnických vztahù k pùdì 
a jinému zemìdìlskému majetku. Terénní 
prùzkum se uskuteèní do 13.12.2013 v celém 
katastrálním území v rozsahu 377 ha zemì-
dìlské pùdy. Dùvod tìchto mìøení je nám zatím 
nejasný a domníváme se, že èásteènì souvisí 
s obchvatem.

Koncept územního plánu je zatím nejasný. 
V prùbìhu veøejných jednání jsme byli 
informováni o možnosti informovat se osobnì 
v úøadu hlavního architekta na prùbìh pro-
jednávání konceptu územního plánu. K naší 
nespokojenosti nám dosud nebyl nikdo schopen 
sdìlit v jakém stavu se celý koncept nachází. 
Do dnešního dne nebyli informování majitelé 
dotèených pozemkù ani obèanské sdružení 
a neobdrželi jsme žádná vyjádøení ohlednì 
vypoøádání námitek, kterou jsme 24.10.2012 
odevzdali k územnímu plánu mìsta Opavy. 
(Bylo odevzdáno minimálnì 40 námitek za 
vlastníky pozemkù (které jsou v katastru 
Suchých Lazcù). Byla také podána spoleèná 
námitka za veøejnost, které se svým podpisem 
zúèastnilo minimálnì 523 obyvatel.)
Více detailních informaci k této problematice 
mùžete najít na našem webu. 
http://obchvat.suchelazce.cz/

Suché Lazce obèanùm o.s.

Suché Lazce obèanùm - obèanské sdružení Myslivecké Sdružení Hoš�ata

Myslivecké sdružení Hoš�ata má v souèasné 
dobì 20 èlenù, 2 èestné èleny a 4 hosty. Jsme 
rádi, že bylo èlenskou schùzí schváleno hosto-
vání 4 nových myslivcù, kteøí jsou pro nás 
velkou pomocí.
Jak pøichází zimní období, muselo Myslivecké 
sdružení Hoš�ata zakoupit krmivo pro zajištìní 
pøikrmování zvìøe. Bylo zakoupeno 20q 
pšenice, 30q jeèmene, 20q plev a zbytkù ze 
sladovnického jeèmene. Toto krmivo bylo 
pøedáno myslivcùm, kteøí budou v prùbìhu 
zimních mìsícù pøikrmovat srnèí, zajeèí 
a bažantí zvìø. Až zima ukáže, zda naše zásoby 
vydrží, nebo se bude muset dokupovat další 
krmivo. V honitbì Hoš�ata, pak mohou bystøí 
obèané pozorovat rozvìšené PET láhve, které 
jsou naplnìny pšenicí pro bažantí zvìø, malé 
zajeèí krmeleèky s jeèmenem, a vìtšinou 
v remízech a lese jsou umístìny velké krmelce 

pro srnèí zvìø. Obracíme se s žádostí na majitele 
pejskù, kteøí èasto tráví volný èas procházkami 
po naší nádherné krajinì. Venèete svého pejska, 
pøedevším v tomto a zimním období, na vodítku. 
Zvìø si šetøí síly na nadcházející období, a každé 
vyrušení a nutný úprk pøed honícím psem, je pro 
nì znaènì vysilující. Když pak myslivec vidí 
psa-bígla, který žene 41 ks srnèí zvìøe pøed 
sebou, a jeho majitele, který psa honí pøes 
nìkolik polí, je to k pláèi! Pes nakonec dostal 
vyèinìno, ale mìl by dostat hlavnì majitel!
Èlenové Mysliveckého sdružení se úèastnili 
akce poøádané Statutárním mìstem Opava - 
„Zelené hradby“. Pod záštitou Mìstské èásti 
Opava-Podvihov, která zajistila døeviny 
k vysázení, provedli myslivci a pøátelé pøírody 
dne 26.10.20013 výsadbu 80 ks stromù na 
pozemku od Podvihova k lesíku „Bøeží“.  
Starostce Mìstské èásti Opava-Podvihov touto 
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Pøátelé! Jako každým rokem, tak i letos, si 
dovoluji prostøednictvím tohoto obecního 
èasopisu vstoupit do Vaší domácnosti, abych 
Vás svým slovem pozdravil, povzbudil, abych 
Vám popøál a možná také touto cestou navázal 
jakousi nit vzájemného porozumìní.  Letošní 
advent je již v plném proudu a vánoèní svátky 
jsou za dveømi. Když sleduji tento prosincový 
dìj, který mne obklopuje a utváøí mou 
každodennost, vždy houževnatì vyhledávám 
vše, co zvláš� právì o Vánocích spojuje všechny 
lidi. Pochopitelnì je tìch spojitostí hodnì. 
Já bych se však dnes rád zastavil hlavnì u jedné. 
A tou jsou betlémy. Všichni je známe. 

A nejenom vìøící, ale asi všichni si najdeme ve 
vánoèní dobì chvíli, abychom za tìch èi jiných 
okolností strávili nìjakou tu minutu u zná-
zornìní pøíbìhu Ježíšova narození. A je docela 
zajímavé, že aèkoli se všichni díváme, každý 
vidí nìco jiného. Pravdivost tohoto postøehu pak 
dosvìdèuje náš následný postoj k Tomu, který 
je hlavním aktérem každého betléma, každých 
jeslièek. Ovšem to, èeho bychom si zejména 
všichni mìli všimnout, je obrovská pokora 

prosinec 2013

Boha, se kterou k nám lidem pøichází. Døíve než 
zazní jeho poselství o pokoji, smíøení, lásce, 
o záchranì a dùležitosti každého èlovìka, je 
tady znamení veliké pokory.
Král králù a Pán pánù se rodí ve stáji, mezi 
obyèejnými pastýøi, na senì, ve žlabu a za 
dohledu zapáchajících zvíøat. Jsou to podmínky, 
ve kterých by se asi nikdo z nás narodit nechtìl, 
a ani by to nepøál svým dìtem nebo vnouèatùm. 

Když se nám tedy objevuje o Vánocích takovéto 
znamení, pojïme se na chvíli zamyslet nad 
pokorou. Ne vždy totiž úplnì chápeme, co to 
vlastnì pokora je. Èasto si ji totiž pleteme 
s ponižováním se, které pøece nikdo z nás nemá 
rád. Èasto si myslíme, že být pokorným 
znamená chodit poøád se sklonìnou hlavou, 
se vším souhlasit, vzdát se vlastních názorù 
a podobnì. Ne, pøátelé! Toto je falešnì a nesprá-
vnì pochopená pokora. Myslím si, že vìtšina 
z nás èasto pøi zpytování svìdomí konstatuje, 
že je pyšný a pøíliš hrdý na své dovednosti 
a životní úspìchy. A tady právì je ta chyba. 

To nám jen falešná pokora napovídá, že je to 
špatné. Ona od nás chce, abychom pøišli o svou 
sebejistotu a vlastní pøesvìdèení. Naopak pravá, 
autentická pokora poukazuje na nesmírnì 
dùležitou vìc - že když jsem skuteènì pokorným 
èlovìkem, mùžu poznat pravdu o sobì! Pravá 
pokora dovoluje tedy uznat naše schopnosti 
a nadání, to všechno jací jsme, všechny ty 
pozitivní stránky naší existence. A zároveò 
v pokoøe musíme uznat, že nejsme dokonalí, 
že jsme obèas prostì špatní. 

Právì ona køes�any naplòuje radostí z toho, 
že ve své høíšnosti byli vykoupeni mocí Ježíše. 
Pokora také vede lidi vìøící do zpovìdnice. 
A vùbec všem dává sílu a odvahu smíøit se 

Pohlazení po duši aneb vánoèní pozdrav pana faráøe dva zápasy v Brumovicích (7:3) a v Melèi (2:5). 
Až v zápase v Bøezové jsme opìt po odehrané 
remíze(2:2) získali cenný bod. Protože se tým 
Pusté Polomi ze soutìže odhlásil, èekal nás už 
jen domácí zápas s favorizovaným celkem 
Budišova. Koneènì jsme byli skoro kompletní, 
ale utkání s tvrdì hrajícím soupeøem jsme 
prohráli 1:5. Po polovinì soutìže nám tak patøí 
6. místo v tabulce, ale jen s malou ztrátou na 3. 
Melè. Klubovou tabulka støelcù vede se 6 góly 
Tomáš Kurka. Z 18 èlenù, kteøí se zapojili do 
podzimní èásti sezóny se jen 4 hráèi úèastnili 
všech zápasù!

1. Malé Hoštice
2. Budišov n/B
3. Melè
4. Velké Heraltice
5. Brumovice
6. Bøezová
7. Suché Lazce
8. Zlatníky

41 : 13
35 : 12
23 : 28
17 : 30
29 : 35
23 : 27
24 : 33
12 : 26

19 
18 
11 
9 
8 
7 
7 
1 

Aktuální tabulka:

Za Oddíl starších žákù Tomáš Vašek

Fotbalový oddíl TJ Suché Lazce
Sucholazecký fotbal prošel po skonèení sezóny 
2012/2013 mohutným zemìtøesením. Skonèil 
„A“ tým a nastala otázka, jaké bude další 
pokraèování mužského fotbalu v Suchých 
Lazcích. Po velké debatì, jakou roli má 
zaujmout „B“ tým, který stál pøed situací, jestli 
jako nastupující „A“ tým se pøihlásí do vyšší 
soutìže než IV. tøídy, kterou odehrál v sezónì 
2012/2013, anebo zùstane nadále úèastníkem té 
samé soutìže, se rozhodlo o zapsání nového 
„A“ týmu do okresního pøeboru. V rámci celé 
podzimní èásti sezóny 2013/2014 se nakonec, 
ale projevila slabší kvalita našeho „A“ týmu 
a po 13. kolech jsou fotbalisté Suchých Lazcù 
na nelichotivém posledním místì s pìti body za 
jednu výhru a dvì remízy. Nejvìtším 
problémem fotbalistù, byla jednoznaènì slabá 
produktivita vstøelených branek, kdy jsme ve 13 
soutìžních utkáních dokázali vstøelit pouze 12 
branek. Taktéž ovšem 42 obdržených branek 
není vizitkou pøíliš sebevìdomé a kvalitní 
obrany. Doufejme, že naši fotbalisté jarní èást 
soutìže zvládnout mnohem lépe a dokážeme pro 
naše fanoušky i diváky pøedvádìt lepší a oku 
více lahodící fotbal než tomu bylo v podzimní 

1. Žimrovice   
2. Stìboøice   
3. Vøesina   
4. P. Polom B   
5. Jakartovice   
6. Hnìvošice   
7. Litultovice   
8. Hradec n. Mor.   
9. Skøipov   
10. M. Hoštice A   
11. D. Benešov B   
12. Kobeøice B   
13. Služovice A   
14. S. Lazce 

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
8
7
7
7
6
6
5
6
5
4
3
3
1

 37 : 16 
 38 : 24 
 30 : 19 
 27 : 20 
 27 : 15 
 21 : 20 
 29 : 28 
 27 : 30 
 25 : 28 
 23 : 29 
 24 : 27 
 13 : 20 
 17 : 31 
 12 : 42

Aktuální tabulka:
2
0
3
2
1
2
1
3
0
1
2
5
2
2

1
5
3
4
5
5
6
5
7
7
7
5
8
10

32
24
24
23
22
20
19
18
18
16
14
14
11
5
 

èásti. Všichni fotbalisté i funkcionáøi TJ Suché 
Lazce by rádi prostøednictvím zpravodaje, 
podìkovali všem divákùm a fanouškùm, kteøí 
celou podzimní èást fandili a neopustili nás ani 
za situace, kdy fotbalové výsledky nebyly 
takové na které byli zvyklí v minulých letech.  
Tìšíme se na Vás i v jarní èásti.

Dìkujeme! 
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s Bohem i lidmi. A tím se právì uskuteèòuje náš 
vývoj a rùst. Skrze zkoumání našeho života 
malými krùèky stále nìco na sobì mìníme 
a zdokonalujeme. A to, co je v nás dobré, 
mùžeme znásobovat. A hlavnì poøád setrváváme 
ve vìdomí, že to, co máme a èím jsme, není jen 
naše zásluha, ale že je to dar od Boha. Pravá 
pokora nám pomáhá pochopit a pøijmout 
skuteènost, že bez Boha doopravdy nedokážu 
nic a nic hodnotného ve svém životì nezískám. 
Pomáhá nám také pochopit, že On je zdrojem 
mého života a strùjcem mého štìstí. 

To On pøede mnou otevírá všechna tajemství 
pravdy o mnì samotném a o tom, kdo vlastnì 
jsem. A za to bychom vždy mìli být Bohu 
vdìèní.  Asi všichni také víme, že protikladem 
pokory je pýcha. A právì pokora a pýcha jsou 
dva možné postoje èlovìka vùèi Bohu, lidem, 
životu a svìtu. Když zaujmeme postoj pokory, 
tak budeme uznávat pùsobení Boha ve svém 
životì. Ovšem když se podíváme na náš 
souèasný svìt, tak si uvìdomíme, že vìtšina lidí 
si zvolila protiklad pokory - pýchu. Pýcha staví 
èlovìka na první místo a Bùh, ostatní lidé a celý 
svìt se tak stávají nìèím zbyteèným. 
„Já to v životì zvládnu všechno sám! Jsem 
pøece tak skvìlý, všechno se mi daøí! Boha, lidi, 
svìt nepotøebuji!“. 

Tak velmi èasto uvažuje souèasný pyšný èlovìk. 
Tak uvažovali také mnozí Ježíšovi souèasníci, 
jako tøeba král Herodes nebo císaø Augustus. 
A k èemu je jejich pýcha pøivedla, to asi víme. 
Jednou do kostela pøišli muž a žena. Muž se 
modlil: „Pane Bože, pomoz mi, abych byl 
úspìšným èlovìkem, ale také a� jsem pokorný“. 
Jeho manželka se zase modlila: „Dobrý Bože 
uèiò, a� mùj manžel je úspìšným èlovìkem a já 
se už postarám o to, aby byl pokorný“. Pokora 
nepøichází zvenèí. Není nìèím vynuceným. 
Ona vzniká v našem srdci. Ona pøitahuje jako 

magnet opravdovou lásku, pýcha zas lásku 
odpuzuje. Pøál bych každému z Vás, kteøí jste 
vìnovali svùj èas a pozornost tìmto mým 
myšlenkám, aby skrze tuto naši úvahu o pokoøe 
jí bylo mezi námi, v našich mezilidských 
vztazích, o nìco víc. Nech� se nám stane jedním 
z mnohých, jak doufám, „dáreèkù pod vánoèní 
stromeèek“. 

I když má pokora rozmìr duchovní a mùže být 
pøi hodnocení vánoèní nadílky, zvláš� dìtmi 
a mládeží, brána jako jakýsi hendikep, dovolme 
jí aspoò trochu vstoupit do našich domácností 
a do našeho života. My dospìlí už asi dobøe 
víme, že každý dárek má urèitou životnost. 
Nech� tento duchovní dar pokory, se kterým 
k nám pøichází dì�átko Ježíš, rozjasní na dlouho 
všechny lidské problémy a tužby svìtlem lásky 
a dobro-srdeènosti. Nech� je tomu tak, jak 
o letošních Vánocích, tak i rovnìž na všech 
našich cestách v novém roce. Zároveò, kromì 
pøání, chci Vám všem moc podìkovat za 
všechno krásné a hodnotné, co jsme spolu 
v konèícím se roce prožívali. 

Za každou bohoslužbu, katechezi èi hodinu 
náboženství, kulturní èi spoleèenskou akci, Vaši 
návštìvu èi za každé setkání s vámi, tøeba jenom 
po telefonu nebo skrze internet. Jsem opravdu 
vdìèný za Vaši obìtavost, pøízeò a podporu naší 
farní rodinì. Toto podìkování patøí každému, 
koho se tato slova aspoò v nìjaké míøe týkají. 
Myslím rovnìž s vdìèností na místní 
samosprávu, na školy, hasièe a na všechny další 
složky a organizované skupiny. Vyprošujme si 
všichni o letošních Vánocích hojnost Božího 
požehnání, abychom v tom, co je dobré, 
s pravou pokorou a láskou v srdci mohli 
spoleènì pokraèovat v novém roce. 

S pøáním všeho dobra Váš komárovský faráø
P. Adam Ma³ek 

Do starších z mladšími

hned po prvním vyhraném zápase, kdy se nám 
zranila naše brankáøská jednièka Terka 
Lacuchová a na další tøi utkání se do branky 
postavili Tomáš Muczka a Radek Priesner. Zisk 
šesti bodù ze dvou utkání s Velkými Heralticemi 
(10:3) a ve Zlatníkách (5:3), nás poslal rázem do 
èela soutìže a mohli jsme se v klidu pøipravovat 
na další zápasy. Jenže pøišel domácí zápas 
z Malými Hošticemi (1:8) a na lavièce nám 
chybìlo 8 hráèù vesmìs základní sestavy. 
Mladší žáci se sice snažili a bojovali jako lvi, 
ale na starší a sehranìjší hráèe Malých Hoštic 
nemìli. Tato situace však pøetrvala ještì další 

V pøedu leží kapitánka Tereza Lacuchová, za ni v první øadì z leva  Robin Èupa, Jakub Komenda, Matìj Frýba, 
David Vavøíøek, Matthew Humlíèek, Tomáš Muczka, Tomáš Vašek v zadu stojí Jan Lerche, Patrik Friedel, Jiøí 
Lerche, Tadeáš Èernín, Ondøej Žídek, Radomír Volný, Michal Friedel, Daniel Dubovický a Tomáš Kurka.

Koncem srpna, po absolvování již tradièního 
soustøedìní pod stany na místním høišti, nám 
tøemi pøípravnými zápasy zaèala podzimní èást 
nového fotbalového roèníku. Ale už dávno pøed 
tím jsme øešili kolik a jaké kategorie budeme do 
následujícího roèníku pøihlašovat. Nakonec nám 
pro malý poèet fotbalistù v kategorii mladších 
žákù nezbylo nic jiného než se pøihlásit jen do 
soutìže starších žákù a doufat, že si i v téhle 
kategorii zahrají i ti mladší. To jsme ještì ani 
nevìdìli, jakou porci zápasù budou muset naši 
mladší hráèi zvládnout za nemocné a zranìné 
starší spoluhráèe. Velká komplikace nastala 
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Pøíležitost ke svátosti smíøení: 
 
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
21.12.2013
22.12.2013

datum
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Nedìle

Komárov
17:30-18.00

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

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: 
 
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
21.12.2013
22.12.2013
24.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
28.12.2013
29.12.2013
31.12.2013
01.01.2014

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

Komárov
18:00 

18:00(1)
07:00

18:00(1)

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

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 (mimo Komárov)
08:00 -  návštìva nemocných (v Komárovì)

Sváteèní koncerty: 
 
12.12.2013
14.12.2013
19.12.2013
26.12.2013
05.01.2014

hodina
16.00
17.00
16.00
16.00
14.00

obec
Suché lazce

Raduò
Komárov

Nové Sedlice
Komárov

událost a místo konání - kostel
koncert ZŠ a MŠ
koncert
koncert ZŠ Komárov 
Vánoèní koncert
Vánoèní koncert dechové hudby 
z Hradce nad Moravici

datum
Ètvrtek
Sobota
Ètvrtek
Ètvrtek
Nedìle

Vysvìtlivky: (1) mše sv. „Rorátní“, (2) mše sv. 4. nedìle adventní, (3) mše sv. Vigilie narození 
Pánì, (4) mše sv. „Pùlnoèní“, (5) mše sv. - slavnost narození Pánì – zasvìcený svátek!, (6) mše sv. 
- svátek sv. Štìpána, (7) mše sv. - svátek svaté rodiny - 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) mše sv. - Nový rok, slavnost matky boží, panny Marie - 
zasvìcený svátek!

* zpovídá cizí zpovìdník

Vánoce 2013 - bohoslužby, sváteèní koncertyvhod malá, útulná restaurace Ve Mlýnku, kde 
jsme obš�astòovali naše hostitele zpìvem za 
doprovodu harmoniky, vyprávìním vhodných 
vtipù a hostitelé nás obš�astnili na oplátku dobøe 
pøipravenou veèeøi za pøijatelnou cenu. V øíjnu 
už jsme se opìt navrátili ke svému shromáždìní 
do prostor restaurace U Baly, kde jsme mìli 
naorganizován k pobavení krátký program 
lidové tvoøivosti našich èlenek.
Vzhledem k tomu, že sucholazecký obèasník 
Zpravodaj slouží ke zpovìdi i jiným zájmovým 
organizacím obce, zkrátíme naše slovní 
bilancování tím, že pøipomeneme, že v našem 
programu bývají i  kulturní zážitky v divadle, 
jako tomu bylo napøíklad koncem mìsíce øíjna, 
pøednášky na rùzná témata, naposled v listopadu 
a také pøedvánoèní posezení, vytváøející mezi 
námi pravou pøedvánoèní náladu.

Zámìrem tohoto èlánku není chválit výbor 
klubu dùchodcù, co dokáže  naorganizovat ale 
pøesvìdèit ètenáøe - dùchodce, že smysl života 
nekonèí odchodem do dùchodu a èekáním na 
dny pøíští, odtržením od svých vrstevníkù. 
Èlovìk je tvor spoleèenský a by� má kolem sebe 
své rodinné pøíslušníky, èas od èasu se cítí 
nejlépe v kruhu lidí stejné generace, s podo-
bnými zájmy i problémy, což ho zpravidla 
motivuje k pozitivnímu nazíráni na souèasný 
svùj život a èiní tento život obohacen dobrými 
prožitky. Proto jsme rádi, že máme svùj klub, 
kde se obèas vytrhneme ze svého myšlenkového 
i tøeba skuteèného osamocení a potìšíme se 
novými zážitky a dobrou spoleèností. Svùj 
podíl, jak už bylo uvedeno má na èinnosti 
našeho klubu i zastupitelstvo obce, zejména na 
umožnìní našich výjezdù mimo obec a vìøíme 
tomu, že by nás podporovalo i kdyby nás bylo 
v klubu daleko více než je nás doposud. Proto 
závìrem apelujeme na odvahu dalších obèanù 
v dùchodu, nestyïte se pøijít mezi nás.

klub dùchodcù Suché Lazce

k vodní nádrži u Žermanic, kde opìt pøi 
nedlouhé zastávce ve stínu pergoly místního 
bufetu, pøi sklenici s obèerstvením, obdivovali 
všichni hezkou vodní plochu pøehrady, nìkteøí 
zalétli pohledem i na hezké ženy v plavkách, 
polehávajících kol celé vodní plochy.

Od Žermanické pøehrady, kde už jsme 
poci�ovali i pøes panující horùèavu  patøièný 
hlad, jsme se pøemístili malebnou pod-
beskydskou krajinou ku vodní nádrží Olešná, 
kde je novì vybudován veliký, moderní 
aquapark. Množství návštìvníkù, kteøí 
vystavovali svá tìla na odiv sluníèku, když ve 
stínu bylo v tu dobu 37 stupòù C nás velice 
udivovalo. Náš zájem v tu dobu byl však ten, 
abychom se dobøe a levnì najedli, což se nám ve 
stínu restaurace u Toma podaøilo. Když jsme vše 
kolem prošli, prohlédli a zhodnotili, vydali jsme 
se na cestu domù. Je pravdou, že mnozí z nás 
tyto lokality ještì nikdy nenavštívili, potud byl 
zájezd  skuteènì poznávací. Po tolika zážitcích 
toho dne   vìtšinì z nás pøišlo k duhu na závìr 
výletu ještì alespoò jedno pivo U Baly.

A dobøe, že jsme na tom výletì už v mìsíci 
srpnu byli. V dalším mìsíci bylo deštivo, takže 
nám pøišla pro naše záøijové klubové setkání 
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odpolední sluníèko, ale nepodaøilo se jim to. 
Proto se nám daøilo všechny plánované 
sportovní discipliny zvládnout, vèetnì 
konzumace chutného cigára pøipraveného 
vedoucím restaurace a zákuskù, které dodaly 
naše èervencové jubilantky.
Pro nezasvìcené je nutno uvést informaci, že 
sportovní disciplíny toho dne byly: cvièení 
prostných, (odborná cvièitelka byla mladší 
dorostenka první èes. spartakiády, t. è. vedoucí 
našeho klubu), další disciplinou byl hod koulí 
hod kladivem støelba hokejkou tenisovými 
míèky do hokejové branky, jízda na kolobìžce 
pøes terénní pøekážky apod. Ne všichni pøítomní 
se tìchto aktivit z dùvodu svého vìku a zdraví 
úèastnili, ale iniciativních úèastníkù i zábavy 
bylo pøi tomto sportovním zápolení i tak dost.

Mìsíc srpen se vyznaèoval vysokými teplotami, 
ze kterých s ohledem na náš vysoký vìk šel 
strach. Ve výboru klubu jsme mìli starost o to, 
zda se plánovaného zájezdu s úspìchem 

zhostíme, zda se jej vùbec nìkdo zúèastni. 
Obávali jsme se však zbyteènì. Autobus byl 
témìø plný, klimatizovaný, takže jsme cestu 
zvládali dobøe. Zde bylo jasné, jak se èlenové 
klubu tìší na každé vytržení z domácích 
stereotypù, že je povìtšinì neodradí ani málo 
atraktivní poèasí.

Hlavním tématem zájezdu byla návštìva 
vodních zaøízení v širokém okolí Ostravy, 
vybudovaných v polovinì min. století k podpoøe 
prùmyslu rekreace i zábavy v našem kraji. 
Nejdøíve jsme se projeli po zvlnìných, 
poddolovaných silnicích karvinského okresu do 
Chotìbuzi. Tam jsme navštívili Rybí dùm, ve 
kterém je v akváriu 300.000 litrù vody a v ní 
umístìno znaèné množství rozmanitých ryb 
rozmanitých velikostí, které jsme ani nedokázali 
pojmenovat. Po shlédnutí akvária a následném 
krátkém individuelním obèerstvení (ve stínu 
bylo 35 stupòù C) jsme od Èeského Tìšína 
sjíždìli  pomalu kolem Tìrlické pøehrady 

Blíží se konec roku, kdy zpravidla každá orga-
nizace, každý spolek èi klub se snaží zhodnotit 
pro své èleny, èi veøejnost svou uplynulou 
èinnost v daném roce. Tak je tomu i u nás ve vsi, 
kde nimrodi, hasièi, kušemistøi èi fotbalisté staøí 
i mladí, využívají obecní Zpravodaj, aby se 
pochlubili obèanùm a hlavnì zastupitelùm, se 
svými aktivitami, nebo� zastupitelé po zralé 
úvaze pøi pøerozdìlování financí na jednotlivé 
èinnosti jim pøispívají finanèními prostøedky 
z obecního rozpoètu.

Protože ani na nás, na Klub dùchodcù se 
s malou finanèní èástkou pøi rozhodování zastu-
pitelstva nezapomíná, považujeme Sucho-
lazecký Zpravodaj za obèasník, ve kterém se 
mùžeme pochválit, jakými aktivitami v tomto 
roce obohacujeme své stáøí. Píšeme zde také 
proto, a� také o nás vìdí ti, kteøí patøí do naši 
vìkové kategorie, ale doposud nenalezli odvahu 
si pøiznat, že jim schází naše spoleènost. 
Pro chladný poèátek roku jsme jako vždy, 
jednou mìsíènì prožili své schùzky v teplé 
místnosti U Baly, kde jsme se vlastním zába-
vným programem potìšili v návaznosti na 
tradièní významné dny roku, jako jsou konec 
masopustu, velikonoce, nebo MDŽ. Mladší 
dùchodkynì ještì mají dost iniciativy, takže 
dokázaly vždy pøipravit nìjaký zábavný 
program.

V mìsíci kvìtnu, kdy sluníèko již nešetøilo tolik 
svými paprsky, jsme si vyjeli do Ostravy, pro-
hlédnout si tolik zmiòovanou Dolní oblast 
Vítkovic, abychom byli v obraze. A dle mínìní 
úèastníku zájezdu, byl to skvìlý zážitek. 
Nejdøíve jsme navštívili bývalý plynojem, 
pøebudovaný na výukové a zábavní centrum, 
kde jsme se povinnì pøikrášlili oranžovými 
bezpeènostními pøílbami, poté odborným 

výkladem prùvodce jsme se seznámili v èistì 
upraveném areálu již  natrvalo vyhaslé vysoké 
pece s procesem výroby surového železa, plynu 
i koksu, což pro mnohé z nás byla doposud 
španìlská vesnice. Po pøednášce našeho 
prùvodce následoval náš pochod po areálu 
k výjezdu nás všech úèastníkù zájezdu, 
upraveným skipovým výtahem na tu železnou  
obludu vysokou pec, na jejímž vrcholku 
nejdøíve každého zaujal výhled na Ostravu a její 
široké okolí od Oderských vrchù až po Beskydy. 
A pak, za stálého odborného výkladu všichni 
sestupovali po schodišti pece od kychtových 
zvonù až po nístìj pece a pak do øídícího velína, 
kde byl znovu na obrazovce zpùsob výroby 
surového železa vysvìtlen. Pro nás vesnièany, 
dosud neznající tento proces to bylo  hezké 
pouèení. Po  ukonèení návštìvy Vítkovického 
areálu, jsme si prohlédli ve støedu Ostravy 
obchodní centrum Nová Karolina o kterém toho 
bylo rovnìž mnoho zveøejnìno.Tam jsme 
využili po vizuální prohlídce obchodního centra 
kulináøského umìní Vietnamcù. Poslední 
zastávkou výletu byla návštìva Komenského 
sadu u památníku padlých osvoboditelù Ostravy 
na konci druhé svìtové války u kterého 
ostraváci každoroènì  k uctìní památky 
osvoboditelù kladou koncem mìsíce dubna 
kvìtiny. Po celou dobu výletu  nám pøálo poèasí, 
takže i naše nálada byla skvìlá.

Poèasí nám pøálo i ten den mìsíce èervna, kdy 
jsme mìli pod pergolou restaurace Heja 
organizovány rybí hody. Náš program byl 
obohacen hrou na harmoniku a kdo mìl zájem, 
mohl si z plných plic zazpívat. A pøi zpìvu 
a vyprávìní vtipù dostali dobrou náladu i ti, 
kteøí jí pøi pøíchodu pøíliš neoplývali, jak už to 
mezi lidmi nìkdy v souèasné  dobì bývá.
V mìsíci èervenci nás na místním høišti, kde 
jsme mìli sportovní odpoledne, strašily tìžké 
mraky od západu, které nám chtìly zahalit 

Klub dùchodcù - nìkolik vìt.
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