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jsem velmi rád, že Vás mohu z pozice starosty 
co nejsrdeènìji pozdravit u dalšího vydání 
Sucholazeckého zpravodaje, který Vám pøináší 
ohlédnutí za kulturním i spoleèenským 
životem v naší obci. Moje radost je o to vìtší, 
že má zdravice vychází z pozice opìtovnì 
zvoleného starosty naší krásné obce.

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 2019, 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 2018 náklad 350 výtiskù
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Dovolte mi využít tohoto prostoru k velkému 
podìkování za dùvìru, kterou jste vložili do 
nás a která se projevila novým složením zastupi-
telstva na volební období 2018 - 2022. Této 
podpory si nesmírnì vážíme a máte mùj slib, 
že Vás rozhodnì nezklameme! Do volebního 
období 2018 - 2022 pøicházíme s jednou 
zmìnou, která z hlediska historie fungování 
obce je úplnou novinkou a to s pozicí 
uvolnìného starosty obce. Tento fakt mìní 
pracovní pozici starosty obce na plný úvazek. 
Je samozøejmostí, že tato zmìna bude muset 

projít veøejnou debatou, lze pøedpokládat, že se 
dostane i na dotazy, zda je to nutné, ale 
s ohledem na èinnost naší obce a co vše zaèala 
ve volebním období 2014 - 2018 nabízet 
obèanùm Suchých Lazcù, je potøebné, aby zde 
byla osoba, která se vìnuje práci pro obec na 
plný úvazek. Náplò práce starosty má mnoho 
faktorù a bohužel na nìkteré z tìchto faktorù se 
ve volebním období 2014 - 2018 nedostávalo 
absolutnì žádného èasu a to je na jedné stranì 
velká škoda a na druhé stranì stav, který brzdí 
naši obec v rozvoji. Pøíprava investièních 
projektù, získávání investièních i neinvestièních 
dotací, pøíprava územního rozvoje, majetková 
problematika a další èinnosti, které obec 
potøebuje pro svùj rozvoj, potøebují velké 
množství èasu a to z pozice neuvolnìného 
starosty a pøi skladbì èinností, které obec již teï 
svým obèanùm nabízí, není možné èasovì 
zvládat a vìnovat jim tolik potøebný èas. Proto 
jsem po zvolení nového zastupitelstva požádal 
zastupitele, aby mne na funkci starosty uvolnili 
a já Vám slibuji, že to bude ve prospìch naší 
obce! Využil bych zde i možnosti podìkování 
celému zastupitelstvu, které bojovalo za Suché 
Lazce ve volebním období 2014 - 2018, jelikož 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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z cca 30 kg ryb živé váhy, svaøák nebo nìco 
ostøejšího. Volná zábava pokraèovala do 
setmìní.
K témìø pøedvánoènímu èasu patøí také 
pøedvánoèní úklid. V tom pomohli hasièi 
v domácnostech sbìrem elektrošrotu. 
Obèané mìli možnost v sobotu 23.11. dovézt 
do hasièárny vyøazené malé i velké 
elektrospotøebièe. Hasièi zajistí jejich odvoz 
k následnému tøídìní a likvidaci. Akce byla 
spojena se zazimováním techniky.
Poslední pátek pøed Vánoci chystají vedoucí pro 
své dìti vánoèní setkání se zdobením stromku 
a malým pøekvapením. Celý letošní rok byl pro 
hasièe opìt velmi pestrý. Organizace spoleèen-

Slavnostní rozsvícení vánoèního stromeèku 2.12.2018.

ských akcí pro dìti i dospìlé, soutìže, 
pravidelné tréninky. Neménì dùležitá školení 
preventisty, velitele jednotky, zkouška èerpadel, 
kterých se pravidelnì zúèastòují odpovìdné 
osoby. Údržba techniky, výstroje i výzbroje, 
výjezdy k vìtším i menším zásahùm. Dìkujeme 
všem aktivním èlenùm za ty hodiny práce, 
a jejich rodinným pøíslušníkùm za pochopení. 
Všem èlenùm SDH i spoluobèanùm pøejeme 
krásné prožití vánoèních svátkù v klidu 
a pohodì v kruhu nejbližších a do nového roku 
pøedevším zdraví. Budeme se tìšit na další 
akce, pøi kterých se mùžeme setkávat.

za SDH Pavla Benšová

prosinec

Vánoèní dárek
Suchých Lazcù,
ètyøi pohlednice

uvnitø.

Vánoèní pozdravVánoèní pozdrav
Suchých LazcùSuchých Lazcùzeze
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z pohledu investic to bylo nejúspìšnìjší 
zastupitelstvo ze všech a zaslouží si podìkování 
za svoji práci. Mé velké podìkování patøí 
i místostarostovi Pavlu Nelešovskému, kterého 
ve funkci v souèasnosti nahradil Ing.Václav 
Skuplík. Pavel Nelešovský vykonával pozici 

místostarosty velmi dobøe a pro obec udìlal 
mnohé a já mu upøímnì za tuto práci dìkuji! Již 
tradiènì také pøináším informace z fungování 
Obecního úøadu mìstské èásti Suché Lazce. 
První informace se týká stavu realizace 
vyèištìní èi odbahnìní VN Sedlinka. Vyèištìní 
je u konce a nyní se èeká už pouze na nové 
zhotovení požeráku, který by mìl být 
vybudován nejpozdìji koncem léta roku 2019. 
Následnì by již nic nemìlo bránit napuštìní 
VN Sedlinka. V souvislosti s touto akcí chystá 
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce 
ozdravný oøez všech døevin, který ovšem bude 
probíhat až po schválení odborem životního 
prostøedí a také schválením všech majitelù 
pøilehlých pozemkù. O této akci Vás budeme 
jistì ještì informovat nehledì na to, že výsledek 
zcela urèitì i vizuálnì poznáte. Další akcí, která 
se pomalu ale jistì dokonèuje, je hlavní 
investice volebního období 2014 - 2018 a to 
je chodník podél ulice Pøerovecká. Výsledná 
práce je opravdu velmi dobrá a když 
každodennì projíždím danou stavbou, je až 

www.suchelazce.cz

2. 31.

obecním høišti, kde jim vedoucí pøipravili 
všechna stanovištì stejnì, jako na soutìži. Teï 
už nezbývá než, se tìšit na jarní kolo, kde je 
potøeba v dalších 3 disciplínách dosáhnout co 
nejlepších výsledkù. Od listopadu trénují hasièi 
v místní tìlocviènì školy a tìší se na tréninky 
na snìhu. Nenudí se ani zásahová jednotka 
obce. V pátek 12.10. odpoledne po 15. hodinì 
probìhlo na Strážnici v areálu støelnice AVZO 
cvièení. Èlenové jednotky ve spolupráci 
s kolegy ze zásahové jednotky Hradce nad 
Moravicí mìli možnost vyzkoušet si hašení 
ohnì za použití ruèních hasicích pøístrojù. 
O týden pozdìji pak byli povolání operaèním 
dùstojníkem HZS k výjezdu k hoøícímu 
osobnímu vozidlu na ulici Pøerovecká. Zásah se 
obešel bez zranìní a vìtších materiálních škod. 
Letos to byl již 15. výjezd zásahové jednotky.
Tradièní akci s názvem Kaprobraní uspoøádali 
hasièi ve spolupráci s obecním úøadem 
o svatomartinské sobotì 10.11. Za mimoøádnì 
teplého poèasí se ve støedu obce sešli místní 
i pøespolní obèané pøedevším s dìtmi, pro které 
byly pøipraveny soutìže se sladkou odmìnou. 
Pøes 60 dìtí si pøišlo vyzkoušet èištìní rybníèku, 
pøekážkový bìh v hasièské výstroji a hlavnì 
mìlo možnost si vylovit živého kapra z obecní 
kašny. Cca 25 kouskù krásných ryb bylo 
k prodeji, k chuti pøišly také smažené rybí øízky 

Léto uteklo jako voda a hasièùm sice zaèala 
podzimní èást sezóny, ale èekala je první èást 
hry Plamen pro roèník 2018-2019. Ve zcela 
nových dresech vyrazili v sobotu 13.10. do 
Zlatníkù, kde se podzimní kolo konalo. Soutìž 
se tentokrát sestávala ze závodu požárnické 
všestrannosti a štafety dvojic.
Suché Lazce byly opìt nejsilnìji zastoupenou 
obcí a poètem dìtí opìt vynikaly. Záplava 
èerveno-èerných dresù byla témìø po celém 
høišti. Na start se postavilo celkem 28 dìtí ve 
2 družstvech v kategorii mladších a 2 družstvech 
v kategorii starších žákù. Závod štafet dvojic 
brzy dopoledne byl na mokré trávì místního 
høištì trošku oøíšek, ale obešel se bez zranìní. 
Na cca 2,5 km trati krásným okolím obce 
Zlatníky si 6 hlídek sucholazeckých hasièù 
ovìøilo vše, co se staèili nìkteøí nauèit, jiní 
oprášit. Uzlování, topografie, práce s buzolou, 
základy první pomoci, urèování technických 
prostøedkù, ale i dovednost pøekonání 
improvizovaného vodního pøíkopu po lanì. 
Nejvìtším magnetem pro trestné body byla 
støelba ze vzduchovky. Jinak vše dìti zvládly 
bravurnì a nádherné sobotní dopoledne si 
všichni dohromady krásnì užili. Dìti mìly 
možnost si vše vyzkoušet už o týden døíve na 
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neuvìøitelné, že na tak frekventované silnici 
tento chodník tak dlouhou dobu chybìl. Vìøím, 
že se pøedevším zvýší bezpeènost chodcù a v 
souvislosti s Pøerovcem bych byl velmi rád, aby 
rozvoj této èásti Suchých Lazcù rozhodnì touto 
investicí neskonèil a dokázali jsme se spoleènì 
domluvit na dalších investicích v této èásti obce. 
Samozøejmì druhou nejvìtší investicí z pohledu 
výše finanèních prostøedkù vynaložených 
z rozpoètu mìstské èásti Suché Lazce byla 
oprava kulturního zaøízení v Suchých Lazcích. 
Zde již koneènou podobu opravy mùžete sami 
zkontrolovat a já za sebe musím konstatovat, 
že se oprava povedla na výbornou. Kulturní 
dùm prošel opravdu dùkladnou opravou od 
støechy až po odpady ve sklepì a koneènì máme 
velmi reprezentativní prostory tzv. "kulturáku", 
což si Suché Lazce zaslouží! Celkové náklady 
na opravu a poøízení nového nábytku èinily cca 
1 700 000 Kè. V neposlední øadì mohu také 
konstatovat, že i naše nové dìtské a workoutové 
høištì s novým posezením na obecním høišti je 
již hotovo. Jediná èást, která bude realizována 
až na jaøe, jsou nové travnaté plochy pod 
dìtským a workoutovým høištìm, které jsme 
letos již nedìlali, jelikož by novì nasazená tráva 
nedosáhla takové síly, která by garantovala 
odolnost proti zimì. Dìtské a workoutové høištì 
má svùj provozní øád a já Vás prosím o jeho 
dùkladné dodržování. Novinkou, která stojí 
za zmínku, je také užívání bio nádob, které jste 
dostali bezplatnì do užívání od Statutárního 
mìsta Opavy. Celý projekt se teprve rozjíždí 
a budeme sami èekat, jak bude zpracování bio 
odpadu probíhat, každopádnì všechny nové 
informace v souvislosti se svozem najdete vždy 
na našich webových stránkách a budeme je také 
hlásit v rozhlase. Mé úvodní slovo také vždy 
patøí podìkování všem, kteøí se dobrovolnì 
podílejí na kulturním a spoleèenském dìní 
v obci. Dìkuji za zorganizování krásné výstavy 
ovoce a to pøedevším klubu dùchodcù a také 

1 688

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce
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hlavnímu organizátorovi Davidu Závìšickému, 
dále pak dìkuji za velmi vydaøené Vinobraní, 
které bylo pod taktovkou Josefa Doboše a jeho 
týmu lidí. Za Kaprobraní dìkuji našim 
hasièùm, opìt velmi vydaøená akce nejen pro 
dìti, ale i dospìlé. Za podzimní Taškaøici plnou 
strašidel a drakiádu dìkujeme klubu rodièù. 
V neposlední øadì dìkuji všem, kteøí i ve velké 
zimì obìtovali trochu èasu a oslavili s námi 100 
let Èeskoslovenska nasazením Lípy svobody 
a poklonìním se obìtem I. a II. svìtové války 
dne 28. øíjna. Vážení spoluobèané, pøeji Vám 

krásný a pohodový èas adventní. Užijte si tento 
èas pokud možno co nejvíce v kruhu rodinném 
s pøáteli, kamarády, známými. Dìtem pøeji 
pøedevším velmi bohatého ježíška a dospìlým 
hlavnì klid a pohodu. Vstupte do roku 2019 
úspìšnì a nenechte se jakkoliv odradit od svých 
pøedsevzetí a snù, od všemožných blbcù 
a závistivcù, kteøí Vám nepøejí spokojenost, 
úspìch a úsmìv na rtech. Milí Sucholazeèané, 
u dalšího vydání našeho zpravodaje na 
shledanou.

starosta Mgr. Petr Oriešèík

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Ing. Václav Skuplík

Vážení spoluobèané, milí pøátelé. Dovolte mi, 
abych ještì jednou svým jménem podìkoval 
Vám všem za vysokou úèast v podzimních 
volbách a pøedevším za projev Vaší dùvìry, 
která se promítla do složení nového 
zastupitelstva. Pøestože se ozývaly ohlasy, které 
nás mohly nahlodat, mnohem silnìji a o to 
høejivìji zaznívala podpora práci, kterou jsme 
v pøedchozích letech zapoèali.
Nechte mì, prosím, ještì jednou podìkovat 
všem, kteøí se podíleli na bìhu veøejného 
a kulturního života obce, všem úèastníkùm 
brigád vedoucích k vyspravení obecního 
zázemí nebo vysazení nové zelenì. Samotnou 
kapitolou byla rekonstrukce školní zahrady, 
kde byly odpracovány zdarma stovky hodin, 
díky èemuž se v rozpoètu podaøilo vytvoøit fond 
na opravu kulturního zaøízení. Díky, kluci, Vám 
všem a Vašim rodinám, na úkor kterých jste 
se na tìchto akcích úèastnili.
Nicménì, je pøed námi opìt spousta práce. 
Budeme chtít pokraèovat v tradici kulturního 

léta a nejen toho. S nìkterými akcemi 
se budeme setkávat opakovanì a k jiným 
se vrátíme s roèním odstupem. 
S tímto také souvisí potøeba vybudovat širší 
tým lidí, kteøí se budou chtít na organizaci 
obecních akcí spolupodílet. Hledáme všechny, 
kteøí do toho chtìji jít s námi. Nadále usilujeme 
o to, aby vesnici zùstal zachován její venkovský 
charakter. Protože nebyly naše námitky 
k AZUR-ce vyslyšeny, bude si problematika 
obchvatu vyžadovat naši další pozornost. Na 
druhou stranu se nám podaøilo zajistit zakrytí 
logistického centra výsadbou "zelené hradby", 
která se hradbou stane bìhem násedujících let. 
Podobné opatøení bychom rádi realizovali podél 
areálu bývalého zemìdìlského družstva.
Na závìr, ale pøesto na úplném zaèátku nového 
funkèního období, bych chtìl podìkovat 
bývalému a nyní již novì uvolnìnému 
starostovi Mgr. Petru Oriešèíkovi a jeho již 
bývalému místostarostovi Pavlu Nelešovskému 
za zodpovìdné vedení obce v posledních 
letech. Díky jejich práci jsme se mohli tìšit 
rozvoji obce a jejího kulturního života. Jsem 
rád, že je na co navazovat a máme jasnì 
stanovenou cestu vpøed.

místostarosta Ing. Václav Skuplík
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hrubotvará, ostøená keramickou drtí a køemi-
èitým ostøivem. Jediný identifikovaný zlomek 
okraje pochází pravdìpodobnì z èlenìného 
šálku èi menší misky, byl nalezen v objektu 500 
(tab. 1). Celkový poèet a charakter nalezeného 
fondu keramiky nedovoluje uèinit nikterak 
detailní závìry, co se datace týèe. Vzhledem 
k celkové podobì støepového materiálu lze spíše 
pøedpokládat, že se jedná buï o keramiku 
kultury lidu lužických popelnicových polí, a to 
její platìnické fáze stupnì HD, nebo rovnìž 
o kulturu przeworskou, a to jejího nejstaršího 
období. V obou pøípadech se jedná o velmi 
závažné a svým zpùsobem výjimeèné zjištìní. 
V pøípadì lužické kultury lze jen zvažovat, zda 
k døíve zamýšlenému pøedpokladu o neexistenci 
nálezù stupnì RHD na Opavsku, nejsme 
v pøípadì lokality v Suchých Lazcích s tímto 
stupnìm konfrontováni. Materiál, pokud 
bychom ho k této kultuøe zaøadili, právì spíše 
odpovídá mladšímu halštatskému úseku (HD), 
který se v širší oblasti Opavska a Hlubèicka 
neobjevuje. V pøípadì staršího období 
przeworské kultury by se opìt jednalo, v rámci 
širšího prostoru, o ojedinìlou lokalitu, kdy 
nejbližší stejnì datované se nacházejí cca 50 km 
smìrem na sever. Problém zodpovìzení otázky 

pøesného zaøazení materiálu souvisí pøedevším 
s jeho charakterem a velmi malým poètem, 
který nedovoluje pøesnìjší chronologické ani 
kulturní zaøazení.
Zdroj: Juchelka, J. 2011: Opava - Suché Lazce, 
Nálezová zpráva, è. akce 25/11. 

Na katastru Suchých Lazcù byly v minulosti 
nalezeny ještì další nálezy. Napøíklad:
- 1905 a 1915 Vykopávky na Zamèisku - tvrz 
Pøerovec (nálezy jsou nyní uloženy v repozitáøi 
ve Slezském muzeu v Opavì)(pøedtím v Krnovì).
- 1990 Nález sekeromlatu v Suchých Lazcích 
(sekeromlát nalezen nedaleko cesty ze Suchých 
Lazcù do Podvihova).
- 2009 Záchranný výzkum "Na Panském". 
KKA. Sídlištì. (kultury kulovitých amfor 
- neolit).
- 2010 Záchranný výzkum " ". LnK 
(fáze IIb). Sídlištì. (zahloubené pravìké objekty 
- neolit a eneolit).
Více o tìchto vykopávkách najdete na webu 
www.suchelazce.cz/clanky/archeologicke-
nalezy

redakènì zpracoval David Závìšický

Na Panském

Keramický støep - je to fragment keramické 
nádoby s viditelným zdobením radélkem - 

datace 14. - 15. století (nález 2018).

Fotografie zátìže, zátìže rybáøských sítí 
øadíme do kategorie ostatní kamenná industrie 

(napø. i tøecí kameny apod.), (nález 2018).
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V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Kravaøe, který se hrál v sobotu 19.8.2018 
v 17:00 hod., prohrály Suché Lazce 0:4 (0:1).
V pátek 24. srpna ráno byla pøivolaná policie 
ÈR do Hospùdky na høišti, kde došlo ke 
vloupání. Na místì byla vylomená møíž a zlodìj 
vniknul do hospùdky oknem. Ke vloupání došlo 
pravdìpodobnì v noci ze ètvrtka na pátek. 
Policie na místì s psovodem ohledala stopy 
a zajistila místo èinu.
Ve stejný den došlo k poruše obecního 
rozhlasu. Obecní úøad zajistil opravu rozhlasu 
u odborné firmy.
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Bolatice, který se hrál v sobotu 25.8.2018 
v 17:00 hodin, prohrály Suché Lazce 1:2 (0:1).
V ten den bylo dvanácté letní kino z dùvodu 
špatného poèasí zrušeno. Mìl se promítat 
film  Coco.
V pondìlí 27.8. došlo k poškození zábradlí 
u kaplièky sv. Jana Nepomuckého. Zábradlí 
poškodil dle svìdkù návìs kamionu, který mìl 
namíøeno do spol. RKL, když provádìl otáèecí 
manévr v obci naproti obchodu. Spoleènost 
RKL pøislíbila opravu, která byla realizována 
22.11.2018.
V pátek 31. srpna krátce po 17. hodinì se 
konalo na obecním høišti tradièní posvícenské 
utkání svobodní vs. ženatí. Za sluneèného 
a teplého poèasí se sešlo velké množství 
fanouškù (cca 90), kteøí netrpìlivì oèekávali 
pøíjezd svobodných. Ani letos svobodní 
nezklamali, když dorazili stylovì na ozdobené 
vleèce traktoru pana Skuplíka. Zápas "pískal" 
již tradiènì starosta Petr Oriešèík. Zábavná 

fotbalová exhibice s øadou branek pobavila 
všechny fanoušky. Zvítìzili svobodní 7:4 
a získali tak první cenu sud piva od starosty.
Sucholazecké posvícení, které se konalo 31.8. 
až 2.9. zaèalo již tradiènì v pátek po 15. hodinì 
ve støedu obce, kde byly pou�ové atrakce: velký 
øetízkový kolotoè, dìtský øetízkový kolotoè, 
euro-jump, dva velké skákací hrady a malý 
dìtský kolotoè. Novì slibovaná atrakce "lavice" 
bohužel kvùli poruše nedorazila a místo ní se 
mohli návštìvníci tìšit na "houpací loï". 
Páteèní poèasí bylo teplé a sluneèné. 
Obèerstvení již tradiènì zajiš�ovala TJ Suché 
Lazce, Hostinec U Baly a Restaurace Heja. 

Restaurace Heja nabízela øadu chutných 
pokrmù. V 17 hodin se všichni pøesunuli na 
obecní høištì, kde následoval posvícenský turnaj 
svobodní:ženatí. Po zápase se zábava pøesunula 
do støedu obce. Ve 20 hodin následovalo 

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

prosinec 2018

mùžeme uvést archeologický výzkum, který 
probíhal v roce 2011 (viz èlánek níže), pøi 
kterém byly získány archeologické nálezy 
spadající do závìru doby bronzové a poèátku 
doby železné (cca 800 let pø. n. l.). 
Zdroj: Mgr. Kateøina Papáková, Ph.D.- 
Archeologický ústav AV ÈR, Brno, v.v.i. 
pracovištì Opava.

Archeologický výzkum v RKL v roce 2011.
Na katastru obce Suché Lazce probìhl v roce 
2011 v souvislosti s výstavbou Centra 
outsorcingových služeb (RKL) archeologický 
výzkum. Plánovaná výstavba byla zamýšlena na 
území s archeologickými nálezy. Zkoumané 
objekty nepøedstavovaly žádné standardní 
sídlištní jámy zásobnicového charakteru. 
Jednalo se o jámy (až na nìkolik výjimek) 
pøedevším oválného pùdorysu, velmi mìlce 
založené v podloží a v drtivé vìtšinì s hlinito-
prachovou výplní šedé barvy. V rámci preparace 
výplní objektù byla získána skromná kolekce 
archeologických nálezù. Jednalo se pøedevším 
o keramiku. V rámci keramické kolekce 
pøevládaly zlomky nádob pøevážnì 
zásobnicového charakteru. Keramika byla 

V mìsíci kvìtnu 2018 probìhl záchranný 
archeologický výzkum na katastru obce Suché 
Lazce, který byl vyvolán v souvislosti 
s výstavbou nové skladovací haly v areálu firmy 
RKL Opava. Bìhem skrývek bylo zachyceno 
pøes 200 zahloubených archeologických 
objektù, z nichž byla získána skromná kolekce 
archeologických nálezù. Jednalo se pøedevším 
o pravìkou, ale i støedovìkou keramiku. Dále 
byla získána kamenná štípaná industrie 
("pazourky"), ze které byly vyrobeny drobné 
nástroje k dennímu použití a také kamenná 
zátìž, kterou lidé v pravìku zavìšovaly na 
rybáøské sítì. Vzhledem k poètu zahloubených 
objektù byl tento prostor osídlen a intenzivnì 
využíván už v pravìku, ale pøedbìžnì nelze øíci, 

jak velké toto sídlištì bylo a jakou plnilo funkci. 
Co se týèe zahloubených objektù na lokalitì – 
jednalo se pøedevším o menší mìlce zahloubené 
objekty, pøevážnì oválného tvaru (blíže 
nespecifikovatelné funkce) a kruhové objekty – 
tzv. kùlové jámy (pozùstatky po kùlech 
nadzemních staveb). Prozatím nelze 
chronologicky zaøadit pravìkou keramiku, 
protože výzkum se stále zpracovává.
Z pøedchozích nálezù v blízkosti této lokality 

Kvìtnový záchranný archeologický výzkum 2018 v areálu RKL Suché Lazce

Dokumentace zahloubeného objektu (è. 623) 
z lokality. Blíže nespecifikovatelné funkce.2018

Kam. industrie. Jedná se o fragmenty dvou
èepelovitých nástrojù vyrobené z glacigenních

sedimentù (místní surovina),  (nález 2018).
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Denerem a rozhodèími. Následovala èeská 
státní hymna v podání pìvkynì Venduly 
Foltýnové. Pro závodníky a diváky bylo 
pøipraveno bohaté obèerstvení. Nedìlní závod 
již pokraèoval ve sluneèném poèasí. Celkem se 
zúèastnilo pìt klubù polní kuše v pìti 
kategoriích: TJ Opava, SK Plumlov, Savana 
Klub Kuší Kostelec, TJ Jiskra Otrokovice, SKPK 
Opava - Suché Lazce. Více na str. 24.
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Kobeøice, který se hrál v sobotu 9.9.2018 
v 16:00 hodin, prohrály Suché Lazce 0:3 (0:0).
Dne 10.9. po tøíleté pøípravì zaèala hlavní 
investièní akce v Suchých Lazcích ve volebním 
období 2014 - 2018. Chodník na Pøerovci 
v délce 673 m podél hlavní komunikace smìr 
Pustá Polom se v Suchých Lazcích øešil od roku 
2001. Investici si vybrali sami obèané Suchých 
Lazcù v rámci veøejného projednávání v roce 
2015. Investice bude stát cca 5 000 000 Kè. 
Dìkujeme vedení mìsta Opavy za schválení 
finanèní èástky ve výši 2 600 000 Kè na tuto 
investici. Jenom pro srovnání 5 000 000 Kè 
je cca celý roèní rozpoèet mìstské èásti Suché 
Lazce. A v roce 2015 byl 2 975 000 Kè. Více na: 
www.suchelazce.cz/clanky/chodnik-prerovec
Dne 11. záøí zaèala realizace workout høištì. 
Od 13. srpna, kdy byla podepsána smlouva 
s vítìzem výbìrového øízení s firmou Enuma 
Elis s.r.o., oficiálnì zaèala realizace workout-

vystoupení hudební skupiny Draath 42. Sobotní 
program zaèal odpoledne a doprovázel ho 
moderátor DJ Aleš. Dìti si užily zábavné 
indiánské odpoledne a malování na tváø. 
Následoval krátký kulturní program klubu 
dùchodcù "pøedání dožínkového vìnce 
starostovi obce". Na pódiu pak vystoupila 
kapela ApenDixi a veèer Drive. K veèeru 
se poèasí zhoršilo a následovalo nìkolik 

2pøívalových deš�ù se srážkami 30mm/m . To 
však návštìvníky posvícení neodradilo a zábava 
pokraèovala do ranních hodin. Nedìle zaèala 
mší svatou v kapli Andìlù strážných, kterou 
sloužil P. Mgr. Kamil Strak. Ten si získal 
publikum poutavým kázáním. Po mši násle-
dovala zábava na pouti. Odpoledne se však 
poèasí opìt zhoršilo a pøešlo nìkolik slabších 
pøehánìk. Fotografie jsou na stranì 28.
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Vøesina, který se hrál v sobotu 2.9.2018 v 16:30 
hodin, prohrály Suché Lazce 1:2 (0:1).
Od 4. záøí 2018 poøádalo Lázio nábor 
minižákù 2018 pro roèníky 2009 - 2014.
Ve støedu 5.9. se konal po 18 hodin v Opavì 6. 
roèník bìžeckého závodu Opavská míle. Naši 
mìstskou èást reprezentovalo pøibližnì devìt 
závodníkù. Nelešovský Pavel 0:05:35 (88.), 
Holuša Miloš 0:07:01 (300.), Palzerová 
Jaroslava 0:08:52 (627.), Denerová Karin 
0:09:14 (687.), Jedlièková Zora 0:09:17 (700.), 
Jedlièka Jan 0:09:17 (701.), Palzer Radim 
0:11:11 (892.), Nelešovská Petra 0:12:16 (935.), 
Nelešovská Amálie 0:12:17 (937.). 
V sobotu 8.9. a v nedìli 9.9. poøádal Klub polní 
kuše Suché Lazce "26. mistrovství Èeské 
republiky" na obecním høišti v Suchých 
Lazcích. V sobotu dopoledne po desáté hodinì 
se sešlo celkem 27 závodníkù. Sobotnímu 
zahájení pøíliš poèasí nepøálo a zahájení 
provázely deš�ové pøeháòky, které se pak bìhem 
dne zmìnily na polojasné poèasí. Závod zahájil 
Oldøich Kubesa spolu se zastupitelem R. 

Fotografie ze sucholazeckého posvícení 2018 a turnaje svobodní vs. ženatí.

foto: K. Vlhová, D. Závìšický

prosinec 2018
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ového høištì. Zhotovitel Enuma Elis s.r.o. 
zajistil kompletní realizaci zakázky (workout, 
dìtské atrakce a zastøešení stanu). 11.9. byly 
zamìøeny a vykopány patky pro workout høištì. 
14.9. byla nainstalována konstrukce stanu 
s plachtou pro zastøešení. Ve støedu 3.10. 
probìhla montáž workoutových prvkù od 
RVL13.com. Souèasnì byla zabetonovaná 
skluzavka na dìtském prvku. Èást areálu ještì 
bude na jaøe oplocena. Více o projektu na: 
www.suchelazce.cz/clanky/workout-hriste
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Slavkov, který se hrál v sobotu 15.9.2018 
v 16:00 hodin, prohrály Suché Lazce 1:3 (1:2).
V nedìli 16. záøí se konala v kostele sv. Prokopa 
v Komárovì celodenní slavnost k 250. výroèí 
postavení zdìného kostela v Komárovì (1768-
2018). Dopoledne od 8:45 probíhala slavnostní 
mše svatá. Hlavním celebrantem slavnosti byl 
P. Mgr. Jan Czudek, ThD., opavský dìkan. Po 
bohoslužbì se konal dožínkový obøad (žehnání 
a pøedávání chleba se solí). Odpoledne po 
15. hodinì následoval slavnostní koncert, který 
pøilákal velký poèet lidí z Komárova a blízkého 
okolí. Posluchaèi vidìli vystoupení pedagogù 
ze ZUŠ Heleny Salichové z Ostravy - Polanky 
nad Odrou (saxofon, housle, klavír a fagot) 
a chrámový pìvecký sbor Cantate Domino 
z Komárova. Celý odpolední koncert peèlivì 
pøipravila paní Vendula Foltýnová ve spolupráci 
s komárovským zastupitelstvem a faráøem. 
Po koncertì v 16:30 hodin bylo pøipraveno pro 
posluchaèe venkovní obèerstvení v prostoru 
parèíku pøed kostelem. Akce se velmi vydaøila 
a pøálo také teplé a sluneèné poèasí. Zájemci o 
historii kostela si mohli od faøe zakoupit knihu 
pana T. Sáòky - "Pamìti farnosti komárovské" 
vydanou v tomto roce.
Od pondìlí 17.9. do pátku 30.11. došlo k pøe-
sunutí výstupní zastávky v Suchých Lazcích - 
"Suché Lazce Pøerovec" na toènu. Dùvodem 
pøesunutí byla rekonstrukce chodníku Pøerovec.

V sobotu 22.9. po 15. hodinì poøádal Obecní 
úøad mìstské èásti Suché Lazce ve spolupráci 
s dobrovolníky 3. roèník Sucholazeckého 
Vinobraní. I když tøetí roèník provázelo 
chladnìjší polojasné poèasí (18°C), sešly se 
bìhem odpoledne na degustaci vín ve støedu 
obce více než dvì stovky návštìvníkù. 
Degustace vín s volným prodejem provázela 
ochutnávka sýrù, prodej valašských frgálù 
a nechybìlo také opékání selátka. U stánku 
dobrovolných hasièù bylo k dispozici nealko, 
pivo, svaøák, èaj pro dìti a nìjaké drobné 
obèerstvení. Víno bylo prodáváno za nákupní 
cenu, takže 1dc stála 20 Kè. Zábava pokra-
èovala až do ranních hodin. Další foto na str. 20.
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Mokré Lazce, který se hrál v sobotu 22.9.2018 
v 16:00 hod., prohrály Suché Lazce 0:2 (0:2).
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Štìpánkovice, který se hrál v sobotu 30.9.2018 
v 15:30 hod., prohrály Suché Lazce 1:2 (1:1).
Dle informací pøedsedy TJ Lazio Suché Lazce 
došlo ve ètvrtek 27. záøí k dalšímu vloupání 
do Hospùdky na høišti. Jednalo se již o druhé 
vloupání bìhem mìsíce. Pravdìpodobnì se 
jednalo o stejné pachatele. Byla poškozená møíž 
a okno (po snaze vypáèit okno). Celou událost 
vyšetøuje policie ÈR.
Od 1.10. byl veøejnosti na webu www.suche 
lazce.cz k dispozici seznam kandidátù pro volby 
do zastupitelstva obce mìstské èásti Opava - 

TJ Suché Lazce - Lazio

TJ Suché Lazce se od konce prázdnin zúèastnila 
posvícení, kde mìla svùj stánek (dìkujeme tìm, 
kteøí ho navštívili) a i pøes nepøízeò poèasí se 
akce zdaøila na výbornou. Tréninky fotbalové 
školièky probíhaly od zaèátku záøi na 
fotbalovém høišti a postupnì se pøesunuly 
do tìlocvièny (tréninky probíhají každé pondìlí 
ve školní tìlocviènì od 16:00 -17:00 hod.). 
Mladší pøípravka zahájila sezónu bez 
pøípravných zápasù a za podzimní èást vyválèila 
jeden bod na Slavii Opava. Jejich umístìní je na 
posledním místì tabulky a uvidíme, zda na jaøe 
se posunou výše (tréninky probíhají každé úterý 
ve školní tìlocviènì v 16:00 - 17:00 hod.). 
Dorostenci každým rokem obsazovali klidný 
støed tabulky, ale letos skonèili na 8. místì. 
Muži zakonèili podzim na posledním místì bez 
bodu a je to jejich nejhorší umístìní v historii 
klubu. První polovina soutìže je za námi 
a pøejme si, aby ta druhá pùlka na jaøe vyšla 
pro všechna družstva lépe. V listopadu jsme 
jako každoroènì zazimovali fotbalové kabiny 
a rozebrali již nevyhovující uni buòku. 
Do konce roku se jednotlivá družstva ještì 
zúèastní halových turnajù a pak nás od ledna 
èeká zimní pøíprava. Na zaèátku ledna 11.1.2019 
nás èeká tradièní Retro disco ples Lazio - 
všichni jste srdeènì zváni. Valná hromada se 
uskuteèní tradiènì v Hostinci U Baly, termín se 
pøipravuje (bude zveøejnìn na webu S. Lazcù).
Za TJ Suché Lazce chceme podìkovat Všem, 
kteøí nám v roce 2018 pomáhali, organizovali 
a povzbuzovali naše družstva ve všech 
vìkových kategoriích. Zastupitelùm v èele se 
starostou obce Petrem Oriešèíkem dìkujeme 
za finanèní i materiální podporu. 

Pøejeme krásné vánoèní svátky a š�astný 
Nový rok 2019.

pøedseda TJ Lukáš Lenc

Muži r. 2018/2019 1.A tø. sk.A - 13 zápasù

Rk. Družstvo + 0 - Skóre Body
1. Kobeøice 11 2 0 26:6 35
2. Fulnek 9 1 3 41:17 28
3. Jakubèovice 9 1 3 38:19 28
4. Darkovièky 6 4 3 25:19 22
5. Štìpánkovice 7 1 5 20:19 22
6. Bolatice 6 2 5 28:22 20
7. Chlebièov 6 1 6 24:19 19
8. Kravaøe 4 5 4 20:20 17
9. Mokré Lazce 5 1 7 22:24 16
10. Slavkov 5 1 7 20:24 16
11. Vøesina 4 2 7 15:29 14
12. Ludgeøovice 3 3 7 18:30 12
13. Velké Heraltice 3 2 8 15:32 11
14. Suché Lazce 0 0 13 10:42 0

Dorost r. 2018/2019 - 9 zápasù

Rk. Družstvo + 0  - Skóre Body
1 Studénka 7 2  0 31:8 23
2 Chlebièov 7 0 2 39:19 21
3 Raduò "B" 6 1  2 34:12 19
4 Odry 5 1  3 43:11 16
5 Otice 4 2  3 28:27 14
6 Stìboøice 4 0  5 25:23 12
7 Velké Hoštice 4 0  5 19:20 12
8 Suché Lazce 3 0  6 19:39 9
9 Jakartovice 2 0  7 27:41 6
10 Vøesina 0 0  9 12:77 0

Mladší pøípravka 4+1 r. 2018/2019 - 6 zápasù

Rk. Družstvo + 0 - Skóre Body
1 Velké Hoštice 6 0 0 81:20 18
2 Chlebièov 5 0 1 83:20 15
3 Chvalíkovice 4 0 2 42:21 12
4 Kylešovice 3 0 3 42:52 9
5 Oldøišov 1 1 4 30:64 4
6 Slavia Opava 0 2 4 17:71 2
7 Suché Lazce 0 1 5 24:71 1

prosinec 2018
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Suché Lazce: èíslo 1. ÈSSD a èíslo 2. KSÈM.
Ve ètvrtek 4. øíjna odpoledne skonèily poslední 
úpravy v kulturním zaøízení. Byla tak zakonèena 
generální oprava celého kulturního domu. 
První akcí v novém "kulturáku" byly páteèní 
volby do zastupitelstev obcí a senátu. Zcela 
zrekonstruovány byly: rozvody vody, odpadù, 
elekroinstalace a datová sí�, nové podlahy, nová 
ventilace, nové stropy a osvìtlení, nové dveøe 
a kuchyò. Nová kuchyò nabízí také hodnì 
žádanou myèku. Byl zakoupen nový nábytek 
a obložení stìn. Generální opravou prošla také 
støecha. Byly vybroušeny a nalakovány parkety 
v již opravené kuchyni vlevo. Byly vymìnìny 

parapety a stínidla. Zcela nové je také sociální 
zaøízení, šatna a skøínì. Kulturní zaøízení je 
bezbariérové stejnì jako záchod. "Kulturák" se 
nyní pyšní novými kvalitními stoly a židlemi. Je 
zde nainstalováno multimediální zaøízení, které 
nabízí širokoúhlou LCD obrazovku pøipojenou 
k internetu, wifi pøipojení k internetu, komfortní 
datové pøipojení k projektoru s možností 
projekce na plátno, pøipojení audio pomocí 
bluetooth (takže se snadno mùžete pøipojit 
mobilem a ihned pøehrávat audio). Nové 
osvìtlení nabízí nìkolik efektních a zároveò 
energeticky úsporných (LED) možností jak 
nasvítit hlavní místnost. Novì byl pøidán také 
další radiátor a vìtrání do šatny. Obecní úøad 
tímto moc dìkuje realizátorovi rekonstrukce 

firmì LazNet s.r.o., která odvedla perfektní 
práci a zároveò dìkujeme také všem dalším 
obèanùm, kteøí se na této realizaci podíleli! Náš 
kulturní dùm se tak zaøadil mezi nejlépe 
vybavená zaøízení tohoto druhu. 
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Chlebièov, který se hrál v sobotu 6.10.2018 
v 15:00 hodin, prohrály Suché Lazce 0:1 (0:0).
V sobotu 6.10. se po desáté hodinì dopoledne 
sešlo deset èlenù AVZO, aby spoleènì provedli 
zazimování støelnice na Strážnici. Byl proveden 
celkový úklid areálu (listí na støeše a všech 
zpevnìných plochách) a nastaveny pomocné 
stojky proti snìhu pod zastøešení. Brigáda trvala 
do 14 hodin. Více na str. 23.
Øíjnové volby do zastupitelstev obcí a senátu, 
které se konaly 5. - 6.10., zaznamenaly vysokou 
úèast 65%. Obèané pøišli podpoøit své budoucí 
zastupitele a zároveò se také podívat na novì 
zrekonstruovaný kulturní dùm. Již v pátek po 
14. hodinì stály pøed volební místností necelé 
dvì desítky volièù a volební úèast se v ten den 
pohybovala kolem 40%. Po uzavøení volební 
místnosti pak pokraèovalo sèítání dlouho do 
noci. Výsledky byly zveøejnìny kolem 21:30 h.
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 5. - 6.10.
Zapsaní volièi: 880, Vydané obálky: 572, Voleb. 
úèast: 65 %, Odevzd. obálky: 570, Platné hlasy 
celkem: 5 389.
Celkem bylo zvoleno 11 kandidátù.
Kandidátní listina - ÈSSD
poøadí jméno hlasù
1. Oriešèík Petr Mgr. 444*
2. Skuplík Václav Ing. 413*
3. Závìšický David 416*
4. Žùrek Petr Ing. 440*
5. Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. 406*
6. Nelešovský Pavel 402*
7. Vašková Darina 387*
8. Doboš Josef 410*
9. Lencová Vladimíra 395*
10. Dener Lukáš 399*

prosinec 2018

Kopie historických fotografií, které se podaøilo získat od našich spoluobèanù.

Dìkujeme paní M. Friedlové a ostatním obèanùm za obohacení obecního archivu o další zajímavé 
fotografie. Na foto je dùm pana Arnošta Kubína rok cca 1920. Pozná nìkdo osoby na fotografii?

Dìkujeme také paní Bradové za fotografie. Tøetí zleva babièka paní Bradové (Rybové), 5. nebo 6. 
zleva byl její otec. Pozná nìkdo osoby na fotografii? Dìkujeme tìm, kteøí zapùjèili fotografie!
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11. Vavreèka David 402
Kandidátní listina - KSÈM
1. Paláèek Petr Ing. 121*
2. Høivnáè Martin 85
3. Èížová Marie 83
4. Kubesová Sabina Ing. 110
5. Carbol Michal Ing. 89
6. Šubová Petra Mgr. 76
7. Kostøiba Miloslav 91
8. Halška František 66
9. Straka Jaroslav 53
10. Vašek Tomáš 58
11. Tichopád Lubomír 43
Zvolení zastupitelé:
Mgr. Petr Oriešèík - starosta obce, Ing. Václav 
Skuplík - místostarosta, Ing. Petr Žùrek, David 
Závìšický, Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková, 

Josef Doboš, Pavel Nelešovský, Lukáš Dener, 
Vladimíra Lencová, Darina Vašková, Ing. Petr 
Paláèek. www.suchelazce.cz/clanky/volby-2018
7.10. uspoøádal klub rodièù již tradièní 
Drakiádu 2018, která se konala na obecním 
høišti. Více na str. 12. Foto na stranì 18.
SDH Suché Lazce se jako každý rok pøipojilo 
k celorepublikové sbírce Ligy proti rakovinì 
s názvem Èeský den proti rakovinì 2018. Sbírka 
letos probíhala ve støedu 16.5.2018. Hasièi 
sbírku podpoøili prodejem na 6 místech 
v Suchých Lazcích. Na sbírkový úèet Ligy proti 
rakovinì bylo odesláno celkem 6.390 Kè. 

Dìkujeme tímto všem, kteøí nám pomohli tuto 
sbírku zrealizovat.
V pátek 12.10. odpoledne po 15. hodinì 
probíhalo na Strážnici v areálu støelnice AVZO 
cvièení naší zásahové jednotky JSDH S. Lazce.

V mistrovském zápase mužù 1.A tøída sk. A, 
Suché Lazce : Velké Heraltice, který se hrál 
v sobotu 13.10.2018 v 15:00 hodin, prohrály 
Suché Lazce 2:4 (2:2). 
V sobotu 13.10. se konalo ve Zlatníkách 
okrskové kolo (podzimní èást) hry Plamen 
2018. Výsledky: Štafeta požárních dvojic, 
kategorie mladší žáci - Suché Lazce (družstvo 
Eva) 7. místo , Suché Lazce (družstvo Lucka) 
12. místo. Štafeta požárních dvojic, kategorie 
starší - Suché Lazce (družstvo Pavla) 13. místo , 
Suché Lazce (družstvo David) 8. místo. Závod 
požárnické všestrannosti kategorie mladší žáci - 
Suché Lazce (družstvo Lucka 2.) 13. místo. 
Závod požárnické všestrannosti kategorie starší 
- Suché Lazce (družstvo Pavla 2.) 9. místo , 
Suché Lazce (družstvo David) 4. místo. 
Více na stranì 31.
Od 19.10. do konce øíjna mohli obèané získat 
vypùjèený kompostér. Staèilo vyplnit písemnou 
žádost o darování a podepsat darovací 
smlouvu. Koncem øíjna skonèila udržitelnost 
tohoto projektu. Více na www.suchelazce.cz
V pátek 19. øíjna došlo krátce po 14:41 hodinì 
k požáru osobního automobilu na ulici 
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Støelci ze Suchých Lazcù zahájili halovou 
sezónu na Evropském poháru v chorvatském 
Slavonském Brodu. Zde si støelci mohli 
vyzkoušet nový systém støelby, který bude 
uplatòován na finále svìtového poháru. Sabina 
Kubesová si vystøílela 7. místo v hodnocení 
kategorií a v OK systému 24. místo. Oldøich 
Kubesa mezi seniory vystoupal na krásné 
2. místo a byl posledním støelcem, který se 
pobojoval do vyøazovacích soubojù. V nìm 
skonèil na 32. místì.
Domácí halová sezóna byla již tradiènì zahájena 
v Kostelci na Hané. Sabina Kubesová se 
musela bìhem závodu vypoøádat s nedostatkem 
sil po prodìlané nemoci. I pøesto se dokázala 
prostøílet na 2. místo. Oldøicha Kubesu jedna 
minela pøipravila o boj o tøetí místo a odsunula 
ho tak až na 5. místo.
V souèasné dobì vrcholí pøípravy na tradièní 
závod Mikulášskou nadílku, jehož souèástí 
je i neoficiální závod o Mikulášské pøekvapení. 
Závod probìhne 1. prosince 2018 v tìlocviènì 
základní školy v Komárovì.

klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

se se svým prùmìrným výkonem umístila na 
2. místì a Oldøich Kubesa vystoupal na 3. místo. 
Po oficiálním závodì probìhlo doplòkovì 
finále, kterého se zúèastnilo 8 nejlepší støelcù 
mistrovství napøíè kategoriemi. Sabina 
Kubesová se do tohoto finále probojovala 
ze 6. pozice. Ve finále však nestaèila na ostatní 
støelce a skonèila na posledním 8. místì.
Posledním venkovním závodem byl závod 
v Plumlovì, kterého se støelci ze Suchých Lazcù 
nezúèastnili, nebo� na poslední chvíli došlo 
ke zmìnì termínu.

Fotografie z pøípravy vánoèního stromku v centru obce 24.11.2018

foto: D. Závìšický
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Pøerovecká 76 v Suchých Lazcích. Na místo 
se dostavily 2 zásahové jednotky z Opavy, 
z Komárova a JSDH Suché Lazce. Pravdìpo-
dobnì vlivem technické závady došlo za jízdy 
vozidla k požáru. Celková škoda byla pøes 
20 tisíc Kè.
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Ludgeøovice, který se hrál v sobotu 20.10.2018 
v 14:00 hodin, prohrály Suché Lazce 0:4 (0:3).

Obecní úøad Suché Lazce ve spolupráci s Klu-
bem dùchodcù uspoøádal v sobotu a v nedìli 
20.-21.10. v novì opraveném kulturním domì 
Výstavu ovoce zahrádkáøù a pìstitelù z naší 
obce. Akce zaèala již v pátek, kdy mohli obèané 
od 15-19 hodin pøinášet svoje ovoce na výstavu. 
V sobotu zaèala výstava po 10. hodin, trvala až 
do 20. hodiny a navštívilo ji kolem 110 lidí. Po 
14. hod. vystoupilo kvinteto "Smyk". Na 
výstavì byl vèelaøský koutek, obrazy a produkty 
místních obèanù a kvìtinová výzdoba. Bylo 
k vidìní 69 druhù jablek, 9 druhù hrušek, 
nechybìla aèokèa a další ovoce a zelenina. 
V nedìli pokraèovala výstava od 14:00 do 18:00 
hodin a dostavilo se kolem 50 lidí. Vstupné bylo 
dobrovolné a výtìžek ze vstupného byl urèen 
pro klub dùchodcù. Obèané pøinesli také øadu 
historických fotografií, které byly zdigitali-
zovány pro obecní archív. V pondìlí ráno byla 
výstava otevøená tradiènì pro dìti z místní ZŠ 
a MŠ. Další výstava bude nejdøíve v roce 2020. 

Dìkujeme Tereze Vavreèkové za kvìtinovou 
výzdobu, klubu dùchodcù a všem obèanùm, 
kteøí se do výstavy zapojili.
V pátek 26.10. uspoøádal klub rodièù oblíbenou 
akci pro dìti s názvem Taškaøice 5. Více str. 12.
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Fulnek, který se hrál v sobotu 27.10.2018 
v 14:00 hodin, prohrály Suché Lazce 0:7 (0:3).
V nedìli 28. øíjna se za chladného a deštivého 
poèasí sešlo po 15. hodinì nìkolik desítek 
obèanù oslavit 100 let vzniku samostatného 
Èeskoslovenska. Oslavy zaèaly položením 
kytice u památníku padlých z I. a II. sv. války 
za doprovodu státní hymny. Následnì se obèané 
odebrali ke høbitovu, kde byla zasazena pamìtní 
lípa. Následovalo obèerstvení a diskuze.

Ve stejný den po 15. hodinì probìhla na ul. 
Sedlická spoleèenská akce "Svìcení køíže". 
Posvìcení køíže ohlásil knìz na ohláškách 
15 dnù pøedem. Na akci se dostavilo kolem 19 
obèanù. Obèané byli na akci pozvaní na základì 
pozvánky, kterou obdrželi v kapli. Slavnostní 
posvìcení køíže sloužil komárovský faráø 
P. Mgr. ThLic. Adam Ma³ek. Vzhledem 
k nepøíznivému chladnému poèasí celá událost 
trvala pøibližnì 20 min. Svìcení køíže po 20 
letech bylo souèástí oslav 82 let od vysvìcení 
sucholazecké kaple a výroèí 100 let založení 
Èeskoslovenska. U køíže byly zapáleny svíèky 
a byla zde položena kvìtinová výzdoba.

prosinec 2018

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

V letošním roce byla poprvé vyhlášena nová 
soutìž a to soutìž svìtového poháru, která se 
skládá ze tøí pøedem urèených závodù. Soutìž 
je rozdìlena pouze na dvì kategorie MUŽI 
a ŽENY bez rozdílu vìku. Z každé kategorie 
podle výsledkù postoupí 16 nejlepší støelcù 
do finále svìtového poháru. První body do této 
soutìže mohli støelci získat 15. - 17. èervna 
v Chorvatsku ve Veliko Trgovišæe. Sabina 
Kubesová se umístila na 6. místì. Oldøich 
Kubesa bojoval o 3. místo, ale nakonec zùstal 
tìsnì pod stupni vítìzù.
Jak jsme Vás informovali v posledním 
Sucholazeckém zpravodaji, støelci ze Suchých 
Lazcù se nominovali do reprezentace na 
mistrovství Evropy, které se uskuteènilo od 
27.6. do 2.7. v Pärnu v Estonsku. Bìhem 
mistrovství panovaly velmi nároèné klimatické 
podmínky. Teplota se bìhem støelby pohybovala 
mezi 10 a 13°C, k tomu foukal vítr a aby toho 
nebylo málo, obèas i sprchlo. Tyto podmínky 
ztìžoval i samotný rozpis støelby, nebo� se 
støílelo až do pozdních veèerních (noèních) 
hodin a to do 22:45 a za umìlého osvìtlení. To 
bylo asi pro všechny støelce novou zkušeností. 
Sabina Kubesová se ve své kategorii bìhem 
mistrovství pohybovala na hranici první desítky, 
nicménì v koneèném hodnocení se musela 
spokojit se 13. místem. Oldøich Kubesa se 
v tìchto nároèných podmínkách prostøílel pouze 
na 19. místo v kategorii seniorù. Èeská 
reprezentace z tohoto mistrovství dovezla 
i medaili a to rovnou zlatou. O tu se zasloužila 
seniorka Jaroslava Nedìlníková z oddílu Savana 
Klub Kuší Kostelec na Hané, z. s., jež nedala 
svým soupeøkám šanci. Tento závod byl rovnìž 

zapoèítávaný do hodnocení svìtového poháru.
Dalším významný závodem v letošní sezónì byl 
20. roèník Svìtového poháru Bohemia Cup, 
který se již tradiènì koná v Otrokovicích. 
Sabina Kubesová se prostøílela svým výkonem 
na 4. místo. Oldøich Kubesa si o nìco málo 
zlepšil chu� a umístil se na 8. místì. Tento 
závod byl posledním závodem v seriálu 
svìtového poháru. V hodnocení svìtového 
poháru se Sabina Kubesová svými výkony 

probojovala do finále svìtového poháru, které 
se uskuteèní ve dnech 6. - 9. prosince v ruském 
mìsteèku Orel. Finále bude probíhat OK 
systémem, jenž je v pravidlech støelby z polní 
kuše novinkou. Samozøejmì všechny výsledky 
z mezinárodních závodù jsou zapoèítávány 
do domácí soutìže Èeského poháru.
V srpnu se Sabina Kubesová zúèastnila závodu 
v Litultovicích. U všech závodnic byly výsledky 
v kategorii žen velmi vyrovnané. Sabina sice 
celou dobu bojovala o první místo, ale její 
výsledek nakonec staèil pouze na 3. místo.
Nejnároènìjším závodem pro domácí støelce 
bylo letošní mistrovství Èeské republiky, které 
hostil právì domácí oddíl SKPK Suché Lazce, 
z. s. v období 8. - 9. záøí na obecním høišti 
v Suchých Lazcích. Oba domácí støelci se 
probojovali na stupnì vítìzù. Sabina Kubesová 

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce
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nevyhovující kontejnerové buòky vedle budovy 
TJ na høišti. Na brigádu se dostavilo celkem pìt 
dobrovolníkù, kteøí spoleènì rozebrali 
zchátralou buòku.
Obecní úøad uspoøádal spoleènì s SDH Suché 
Lazce o svatomartinské sobotì 10.11. 
sucholazecké kaprobraní 2018. Akci zahájil 
krátce po 15. hodinì místostarosta Ing. Václav 
Skuplík. Na rozdíl od roku 2017 bylo velmi 
teplé a sluneèné poèasí. Hasièi mìli pøipraveno 

obèerstvení ve formì svaøáku, lihovin a topinek. 
Prodávali se smažení kapøi a pro dìti byly 
pøipraveny soutìže. Za splnìné disciplíny 
dostaly dìti balíèek sladkostí. V kašnì bylo k 
dispozici kolem 25 živých kaprù, které si mohly 
dìti za asistence hasièù ulovit. Kaprobraní se 
zúèastnilo pøibližnì 170 obèanù. Volná zábava 
pak pokraèovala do setmìní. Více na str. 31.
V nedìli 11. øíjna se ve 13:30 po dobu 2 minut 
a 20 sekund rozeznìly zvony k uctìní památky 
padlých z první svìtové války na celém území 
Èeské republiky. K tomuto symbolickému aktu 
se pøipojily také Suché Lazce, potažmo kaple 
Andìlù strážných.
12.11. byl poslední den, kdy Obecní úøad 
mìstské èásti Suché Lazce pøijímal žádosti 
o BIO nádoby. Noví žadatelé o BIO nádoby si 
je mohli vyzvednout každé pondìlí od 7:00 hod 
do 17:00 hod v areálu Technických služeb 
Opava a to do 26. listopadu 2018.

30.10. svolal starosta ustavující zasedání ZMÈ 
Opava - Suché Lazce. Na programu bylo: ... bod 
2. Složení slibu nových zastupitelù, 3. Schválení 
programu, 5. Volba volební komise a pøedsedy, 
7. Volba starosty, 8. Volba místostarosty, ... Na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno 
nové vedení obce na následující období 2018 - 
2022. Starostou byl zvolen Mgr. Petr Oriešèík 
a místostarostou byl zvolen Ing. Václav Skuplík. 
Funkce starosty byla zvolena jako uvolnìná 
a funkce místostarosty jako neuvolnìná. Více na 
www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-zastupitelstva
Informujeme obèany o svozových dnech 
bioodpadu v mìstské èásti Suché Lazce. Zimní 
svoz od 1.12.2018 do 31.3.2019 (prosinec, únor, 
bøezen) - bude každé pondìlí první sudý týden 
v mìsíci. Výjimkou je 1.1.2019 z dùvodu 
státního svátku. Letní svoz bude duben až 
listopad - každé pondìlí sudého týdne.
V zápase mužù 1.A tøída sk. A, Suché Lazce : 
Darkovièky, který se hrál v sobotu 4.11.2018 
v 11:00 hodin, prohrály Suché Lazce 2:5 (1:2).
Ve dnech 7.11. od 8:00 - 16:00 hodin došlo 
k pøerušení dodávky elektøiny v Suchých 
Lazcích. Dùvodem byla plánovaná odstávka.
Kontejnery na zelený odpad byly k dispozici 7. 
øíjna z dùvodù technické poruchy až od 14. hod.

V sobotu 10.11. se konala na obecním høišti po 
8. hodinì brigáda, kterou poøádala TJ Suché 
Lazce. Cílem brigády bylo odstranìní 

prosinec 2018

poèasí zmìøilo své støelecké umìní 11 støelcù. 
Vítìzství obhájil Bøetislav Janošek nástøelem 
270 bodù (ze 300 možných), druhou pøíèku 
obsadil Václav Pchálek 262 bodù a na tøetím 
místì se umístila Sabina Kubesová 250 bodù.
Mimo závìreèné brigády na definitivním 
zazimování areálu støelnice nás èeká poslední 
letošní soutìž pod názvem "Poslední výstøel". 
Akce se uskuteèní 29. prosince. Bude se 
soutìžit v nìkolika disciplínách a to ve støelbì 
ze vzduchové pušky, z malorážky a z nìkolika 
druhù pistolí. Celkovì mùžeme hodnotit èinnost 
poboèného spolku Skála pozitivnì, všechny 
akce probìhly podle plánu. Areál støelnice byl 
bìhem roku témìø neustále v permanenci, 
využití zde našlo nìkolik velkých akcí místních 
hasièù a také mnoho akcí spoleèenských
 i soukromých. Výbor AVZO - poboèný spolek 
Skála v Suchých Lazcích dìkuje všem svým 
èlenùm za aktivní èinnost v letošním roce, 
dìkuje starostovi Petru Oriešèíkovi a všem 
zastupitelùm mìstské èásti Suché Lazce 
za vstøícnost a pomoc, kterou poskytli k tomu, 
abychom všechny výše uvedené akce mohli 
uskuteènit v takovém rozsahu. Do pøíštího roku 
pøejeme všem svým èlenùm a obèanùm 
Suchých Lazcù hodnì zdraví, štìstí a pohody.

AVZO Ing. Bøetislav Janošek

Pomalu se blížíme ke konci letošního roku 
a je èas ke zhodnocení èinnosti Asociace 
víceúèelových základních organizací 
technických sportù a èinností - poboèného 
spolku Skála (dále jen AVZO) v Opavì - 
Suchých Lazcích.
Akce a termíny pro rok 2018 byly naplánovány 
na èlenské schùzi AVZO 23.3. Následovaly 
brigády na zprovoznìní støelnice pro letošní 
sezónu, která byla zahájena 28. dubna nejvìtší 
soutìží ve støelbì z malorážky a to "O pohár 
osvobození Suchých Lazcù". V kvìtnu 
probìhla soutìž tøíèlenných družstev ve støelbì 
z malorážky, složených ze zástupcù spolkù, ulic 
nebo pøátel, následnì pak byla zorganizována 
akce pro dìti ve støelbì ze vzduchové pušky 
doplnìná dalšími atraktivními hrami. V èervnu 
probìhl již tradièní turnaj v nohejbale trojic. 
Neplánovaná mimoøádná akce pod názvem 
"Táboráèek", kterou jsme uspoøádali 
13. èervence, byla velmi zdaøilou a hojnì 
navštívenou. Prùbìžnì byly organizovány 
brigády na údržbì a pøípravì areálu støelnice na 
zimní období. Plánovaný místní pøebor 
ve støelbì z malorážky se posunul až na 
17. listopad. Za sice chladného, ale sluneèného 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR
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Plánovaný místní pøebor ve støelbì z malorážky 
se posunul na devátou hodinu ranní 17.11. Za 
chladného, ale sluneèného poèasí zmìøilo své 
støelecké umìní 11 støelcù. Více na str. 23.
Ke konci roku 2018 bude knihovna otevøena 
3.12.2018, 10.12.2018 a 17.12.2018. V roce 
2019 bude otevøena od 7.1.2019.
V úterý 20. listopadu v podveèer pøišla letošní 
první vydatnìjší snìhová nadílka. 
Od støedy 21.11. zaèala na jižní stranì areálu 
RKL realizace zelené protihlukové a estetické 
hradby. Pùjde o pás smíšeného lesa o šíøce 15-
20 m, ve kterém bude vysázeno 132 ks stromù 
a 264 ks keøù. Osázení je naplánováno tak, aby 

plnilo roli estetickou, krajinnou a protihlukovou. 
Zelený pás je výsledkem jednání mezi obecním 
úøadem, RKL a odborem životního prostøedí 
MSK v rámci tzv. závìru EIA. Celý pás by mìl 
být chránìn oplocenkou proti okusu zvìøí. Dle 
technické dokumentace by mìla být osázená 
také západní strana areálu smìrem k obytné 
èásti Kravaøov (Na Vrchovinì). Obecní úøad 
Suché Lazce tímto dìkuje za realizaci 
spoleènosti RKL.
Na 2. zasedání zastupitelstva MÈ Opava - 
Suché Lazce, které se konalo dne 22.11. v 18:15 
hodin, se projednával mimo jiné tento bod 5. 
Dodatek è. 1 ke Smlouvì o opravì kulturního 
zaøízení v Suchých Lazcích. Více na webu.
23. øíjna došlo v 9 hodin k poruše (è. 82444) na 

vodovodním øadu na ulici Pøerovecká è 142. 
Doba ukonèení poruchy byla v 13:00 hodin.
V sobotu 24.11. dopoledne se sešlo devìt 
dobrovolníkù, aby pøipravilo vánoèní strom 
ve støedu obce. Ètyømetrový strom byl dovezen 
a ukotven v parèíku naproti Moštárny. Obecní 
úøad moc dìkuje panu Jiøímu Pavelkovi za 
darování vánoèní jedle pro Suché Lazce. Akci 
øídil starosta obce a nechybìlo také obèerstvení 
pro dobrovolníky.
Ve dnech 3.12. (08:00 - 16:00) došlo k pøerušení 
dodávky elektøiny v Suchých Lazcích. 
Dùvodem byla plánovaná odstávka. Z dùvodu 
plánované odstávky elektrického energie byla 
Èeská pošta Partner a ordinace praktického 
lékaøe v dopoledních hodinách uzavøena.
SmVaK Ostrava a.s. oznámil zmìny v cenách 
vodného a stoèného. Na základì usnesení 
pøedstavenstva akciové spoleènosti, byly 
schváleny nové ceny vodného a stoèného 

3s úèinností od 1. ledna 2019 takto: Cena v Kè/m
3Voda pitná (vodné) 39,18 Kè/m  (bez DPH) 

45,06 Kè (vè. 15% DPH)
3Voda odvedená (stoèné) 34,80 Kè/m  (bez DPH) 

40,02 Kè (vè. 15% DPH)
redakce, David Závìšický

Vážení spoluobèané, hledáme starší výtisky 
Sucholazeckého zpravodaje. Jedná se 
pøedevším o èísla od roku 1991 až do roku 
2000. Pokud byste náhodou doma mìli nìkterý 
z tìchto starších výtiskù, byli bychom moc rádi 
za jeho zapùjèení k okopírování (oskenování)! 
Oslovte své babièky, tety, rodièe a sousedy. 
Pomozte tím zachovat historický odkaz naší 
obce! Dìkujeme. Témìø všechny dochované 
zpravodaje jsou vám k dispozici na sucho-
lazeckém webu:
www.suchelazce.cz/clanky/sucholazecky-
zpravodaj

Hledají se starší výtisky Zpravodajù

Basa na výletu do Dolních Dunajovic

Po mnoha letech plánování nìjakého 
poznávacího zájezdu, kdy jsme se neumìli ve 
vìtším poètu dohodnout na termínu, se nám 
koneènì povedl dohodnout kulturnì - turistický 
výlet na jižní Moravu. Pøesnìji k úpatí 
Pálavských vrchù do líbezné vinaøské obce 
Dolní Dunajovice. Akce, konající se od pátku 
do nedìle, se zúèastnilo 17 nejaktivnìjších 
úèastníkù masopustních prùvodù a tak si toto 
soustøedìní pøed dalším roèníkem jistì 
zasloužili. Po pøíjezdu a ubytování v pøekrásném 
penzionu "Lipový kvìt" nás èekal pøíjemný 
veèer pøi degustaci moravských vín ve sklípku. 

V sobotu nás pro zmìnu èekal výšlap na 
Pálavské vrchy. Za sluneèného, ale velmi 
vìtrného poèasí jsme vyrazili pøes Pernou na 
zøíceninu Sirotèího hrádku. Zpìt jsme se vraceli 
oklikou pøes obec Klentnici. Tento 10 km 
pochod jsme si všichni užili a poté jsme 
zakonèili výlet grilovaèkou v penzionu. Všichni 
úèastníci se již dnes tìší na další akci. Tímto 
bychom Vás, všechny spoluobèany, chtìli 
pozvat na další roèník masopustního veselí 
a pochování basy, které se bude konat 2.3.2019. 
Rádi bychom pøivítali také mezi sebou i nové 
èleny, kteøí se spoleènì s námi budou i nadále 
starat o naše tradice.

Za úèastníky zájezdu Tomáš Vašek.

 
MUDr. Vít Kašpárek

Provoz ordinace VitaMedik s.r.o., praktického 
lékaøe MUDr. Víta Kašpárka v Opavì 
a Suchých Lazcích o vánoèních svátcích. Ve 
ètvrtek 27.12. a pátek 28.12. budou obì ordinace 

Ordinace praktického lékaøe S. Lazce uzavøeny, zástup v tìchto dnech v dobì od 7:00 
do 11:00 hodin zajiš�uje:

MUDr. František Øimák
Námìstí Republiky 1103/4
74601 Opava, Pøedmìstí
tel.: 553 716 368

V pondìlí dne 31.12. bude v provozu ordinace 
Maøádkova 8, Opava, v dobì 8:00 - 11:00 hod. 

foto: Darina Vašková
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Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

V nedìli 7.10. poøádal Klub rodièù první akci 
v novém školním roce - Drakiádu. Krásné - až 
skoro letní poèasí pøispìlo k velmi vydaøené 
akci. V doprovodu rodièù i prarodièù pøišlo 
hodnì dìtí s krásnými draky. Letos jsme 
poprvé vymyslely kreativní soutìž. Dìti mìly 
vyrobit vlastního draka z jakéhokoliv materiálu 
a velikosti. Sešly se nám velmi vydaøené kousky 
a bylo moc tìžké vybrat ty nejlepší. Všechny 
dìti, které draka do soutìže pøinesly, dostaly 
malou drobnost za snahu a úèast. Pìt nejlepších 
jsme se souhlasem rodièù zveøejnily: Tadeášek 
Snìhota, sourozenci Zorka a Tiborek Jedlièkovi, 
Adélka Malinková a Adrianka Závìšická. 
Bìhem pouštìní drakù dìti dostaly èaj, sladkou 
dobrotu a nakonec i obèerstvení - párek 
v rohlíku. Za pøípravu dìkujeme Hospùdce 
na høišti zvláš� Renátì Bala. Drakiáda byla 
poøádaná ve staronovém složení. Nadále mi 
bude s akcemi pro dìti pomáhat Monika 
Ondrová a Petra Nelešovská, jako nové èlenky 
jsme pøijaly Pavlínu Stiborovou a Romanu 
Sonkovou. Už teï je na holkách vidìt nadšení 
s námi spolupracovat a s tím i chu� pøinášet 
nové nápady. 
Druhou naší akcí byla už pátá Taškaøice, která 

se konala v pátek 26.10. Bohužel jsme museli 
zaèít pozdìji, než bylo uvedeno na 
infomativním plakátu, a to kvùli pozdìjšímu 
západu slunce a nedostatku tmy. Tímto se 
omlouváme rodièùm, kteøí své dìti pøivedli 
"vèas", i když jsme nechaly vyhlásit rozhlasem, 
že se akce o 20min. posouvá. Všichni museli 
chvíli poèkat, než se nám poøádnì setmí. Na 
prvním stanovišti u školy dìti kreslily na cestu 
køídou dýnì a strašidla, dostaly svítící náramky 
a pak vyrazily na stezku odvahy, kde plnily 
rùzné úkoly. Stezka vedla kolem høbitova 
k èernému lesu, kde je èekaly bludièky, pán lesa, 
èerti a duchové. Nakonec už zbývalo projít 
temnou loukou a z velkého kopce se "strachy" 
dokutálet k restauraci Heja. Tam dìti dostaly 
medaili za odvahu, èaj a hranolky. Dìkujeme 
restauraci Heja za pøípravu, i pøesto, že mìli 
svoji soukromou akci (rybí hody). Moc 
dìkujeme všem, kteøí nám na celé stezce 
pomohli. Rok od roku jsou masky, kostýmy 
a celá akce víc nápaditìjší a atraktivnìjší. 
Ve ètvrtek 13.12. poøádá škola Zpívání v kapli. 
Po skonèení Vás zve Klub rodièù na malé 
posezení, obèerstvení a drobný prodej do sálu 
Hostince U Baly. Prosíme, buïte trpìliví 
a ohleduplní k nám maminkám z Klubu rodièù, 
které budeme na pøedstavení našich dìtí 
v kostele a poèkejte, než se pøesuneme do sálu. 
Náš malý Jarmark zaène nejdøíve v 17:15h. 
Touto cestou chceme také velmi poprosit 
všechny maminky a babièky, jestli by byly tak 
hodné a mohly nám upéct jakékoliv rolády, 
buchty, bábovky, cukroví nebo cokoliv, èímž by 
pøispìly k obèerstvení na Jarmarku. (Všechny 
upeèené dobroty prosím noste na oznaèeném - 
podepsaném plechu, atd. v den konání akce už 
pøímo do sálu, dìkujeme.) Po poradì s paní 
uèitelkou ze školky chceme celý výtìžek 
z prodeje vìnovat na školní pomùcku pro dìti 
v mateøské školce. O jakou pomùcku se jedná 
se dozvíte na našem Jarmarku. 

377

377
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Zprávièky ze sucholazecké školièky

Školní rok 2018/2019 jsme v záøí zahájili 
s úsmìvem na rtech a plní síly a chuti prát se 
se vším, co nás èeká. Pøivítali jsme nové žáèky 
do prvního roèníku a celkem stav naší školy 
vypadá takto:                                                                                                                                                                                 
1. roèník: 10 žákù, tø.uèitelka Mgr. Lenka 
Apetická                                                                                         
2. + 3. roèník: 19 žákù (11 +8), tø.uèitelka Mgr. 
Klára Lichovníková                                                                    
4.+ 5. roèník: 19 žákù (15+4), tø.uèitelka Mgr. 
Martina Škrobánková, angliètiny Mgr. Monika 
Jarmová.                                                                                                                                                                     
Celkem tedy naši školu navštìvuje 48 žákù, 
z toho 25 žákù využívá školní družinu. Na škole 
fungují také zájmové kroužky - Vaøení, 
Výtvarný, Poèítaèový a Taneèní kroužek 
a douèování z angliètiny. Dìti mají možnost se 
zapojit do placených kroužkù organizovaných 
externími organizacemi, napø. Gymnastika 
Špièková, Veselá vìda nebo náboženství, rovnìž 
fungují fotbalová pøípravka a Sbor dobrovol-
ných hasièù. V rámci celoroèního projektu 
"Každý Èech zná svou vlast" jsme v øíjnu 
navštívili výstavu Korunovaèní klenoty 
v Krnovì, kde jsme se dozvìdìli nové 
zajímavosti a Karlu IV. a jeho klenotech. Žáci 5. 
roèníku se jeli podívat na Den otevøených dveøí 

na ZŠ TGM Opava (Riegrova), kde byl pro nì 
pøipraven zajímavý zábavný program a spolu se 
žáky ZŠ Otická Opava navštívili VŠB Ostrava 
a seznámili se s poèítaèovými novinkami 
i samotnou vysokou školou. A protože se blíží 
Vánoce, rádi bychom Vás pozvali na Vánoèní 
tvoøivé dílny pro rodièe a dìti ZŠ i MŠ, které se 
uskuteèní v úterý 4.12.2018 v budovì školy od 
15:00 do 18:00 hodin. V souèasné dobì pilnì 
trénujeme na Vánoèní koledování v kapli, 
které letos probìhne ve ètvrtek 13. prosince 
2018 od 16:00 hodin v kapli a po skonèení Vás 
Klub rodièù srdeènì zve na posezení u teplého 
punèe s drobným prodejem v sále Hostince 
U Baly. A závìrem pøejeme všem ze Suchých 
Lazcù pohodové Vánoce a š�astný vstup do 
roku 2019!

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Fotografie z tøetího roèníku Sucholazeckého Vinobraní v Suchých Lazcích 22.9.

foto: Kateøina Vlhová, D. Závìšický
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Mateøská škola Suché Lazce

V pondìlí 3.9.2018 nám opìt zaèal, po krásnì 
teplých letních prázdninách, nový školní rok 
2018/2019. I když prázdniny utekly jako voda, 
v naší školce se nelenilo a pracovalo. Probìhla 
rozsáhlá rekonstrukce kuchynì, zahrnující 
probourání nového výdejního okna do tøídy
a zmìnil se kompletnì vzhled staré kuchynì, 
nyní je modernìjší.
V letošním školním roce má mateøská škola 
plné obsazení. V první tøídì, kterou navštìvují 
ti nejmenší, je 27 dìtí a ve tøídì Pøedškolákù je 
15 dìtí, které se pilnì pøipravují na povinnou 
školní docházku.
Pobyt dìtí v mateøské škole byl zpøíjemnìn 
nìkolika akcemi. Nejprve za dìtmi pøiletìli se 
svým doprovodem draví ptáci jako orel, aj. 
Následnì se s pohádkou "O ošklivém káèátku" 
pøedstavilo Divadlo Smíšek.
Od øíjna navštìvují pøedškolní dìti školièku 
bruslení, která probíhá na zimním stadionu 
v Opavì. Dìti se zábavnou formou uèí bruslit na 
ledì. A nejen to. Jelikož se dopravují mìstskou 
hromadnou dopravou, uèí se i bezpeènosti pøi 
pøepravì autobusem. Školièka probíhá každý 
ètvrtek a už nyní mohu øíct, že z nìkterých dìtí 
rostou nové hokejové nadìje.

V øíjnu se uskuteènil Podzimní pochod k dubu, 
kterého se zúèastnily jak školkové dìti, tak 
jejich rodièe. Bylo to pøíjemnì strávené páteèní 
odpoledne, dìti plnily rùzné úkoly. Celý mini 
výlet jsme zakonèili opékáním špekáèkù u dubu.
Dále za námi opìt "pøiletìlo" Divadlo Letadlo 
s pohádkou o výpravì za ledním medvìdem 
a navštívili jsme muzikál o pirátech.
V letošním školním roce jsme se s podzimním 
èasem rozlouèili posezením s babièkami 
a dìdeèky. Dìti svým prarodièùm pøedvedly, co 
se nauèily o podzimu, zazpívaly písnièky, 
zatancovaly mazurku a ukázaly, jak si 
zapamatovaly všelijaké øíkanky i básnièky. Poté 
si všichni spoleènì vyrobili Skøítky 
Podzimníèky a šikovní dìdeèkové skládali 
z papíru rùzné skládanky, jako za starých èasù.
A teï nezbývá nic jiného, než se tìšit na 
Mikuláše, vánoèní svátky a bílou zimu.

Tereza Èeperová

Jako by to bylo vèera, co jsem psal o èinnosti 
Klubu a už opìt chválím naše aktivity, aby byl 
výèet spoleèenského života obce za tento rok 
bohatší. Již jsem napsal, že nejen vysedáváním 
ve vinárnì U Baly žije náš klub, ale mívá ve 
svém plánu i sportovní èinnost. K té se øadí 
i soutìž v bowlingu, kterou jsme uspoøádali 
v mìsíci záøí na sportovním høišti obce Štítina. 
Ti zdatnìjší sportovci z našich øad se pøesunuli 
pìšky, nìkteøí taxíkem èi vlastními auty tak, aby 
byli všichni na místì vèas, pøipraveni k zápolení 
ve vrhu koulí proti bezbranným kuželkám. 
A bylo se na co podívat. Ta snaha soutìžících 
uspìt byla obdivuhodná. Koule se koulely, 
kuželky padaly, tu ménì, tu více, dle fortele 
soutìžících, zábava to byla veliká a ještì vìtší 
spokojenost všech úèastníkù. Bylo zajímavé se 
dívat na nezvyklé odhody koulí obouruè, 
jejichž dopad mezi kuželky mìl nejvìtší úspìch. 
Zvláš� se v tomto odhozu vyznamenávala jedna 
ze soutìžících, mající ponìkud širší pozadí. Pøi 
jejím soustøedìní k hodu jsem se radoval, že ji 
prasknou pod páteøí kalhoty, ale nestalo se tak. 
Zøejmì mìla švy na kalhotách ze ševcovské 
dratve. Po vyhodnocení soutìže všem 
úèastníkùm pøišlo k duhu dobré pivo i podávaný 
ostrý guláš. V mìsíci øíjnu jsme opìt obsadili 
pøi svém pravidelném setkání vinárnu U Baly, 
kde hlavní slova v programu byla vìnována 
stoletému výroèí vzniku ÈSR. Na to se svým 
slovem nejlépe pøipravila paní Pchálková a paní 
Loudová. Musím zdùraznit, že tyto dvì ženy 
jsou vždy kvalitnì pøipraveny obohatit svým 
vystoupením naše shromáždìní. V dalším èase 
následovala dobrá veèeøe a dále volná zábava, 
obohacená nìkolika vtipy, které se daly vyprávìt 
i pøed dvaadvacátou hodinou. Pan Jindøich 
Louda je zanícený fotograf, zvìèòující naši 
èinnost do hezkých obrázkù. Proto byl výborem 
klubu požádán, aby pøi našem setkání v mìsíci 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce

listopadu pro pøipomenutí nám promítl nìkteré 
akce, kterých jsme se jako Klub zúèastnili. 
Svého úkolu se velmi úspìšnì zhostil, promítání 
podbarvil pøíjemnou hudbou, za co si vysloužil 
upøímný potlesk, který jej jistì potìšil 
a povzbudil do další této èinnosti. Mezi èinnost 
seniorù z Klubu musím vzpomenout také úèast 
nìkterých na výstavì ovoce, jak byla 
uspoøádána v rámci plánovaných akcí obce. 
Výstava byla úspìšná, jen je škoda, že 
návštìvníkù na ni pøišlo pomìrnì málo, èímž se 
do znaèné míry znehodnocuje vynaložené úsilí 
poøadatelù akce. V závìru tohoto psaní bych 
chtìl øíci, že naši pøedchùdci, kteøí Klub 
dùchodcù v obci založili pøed dvaceti pìti léty, 
by mìli jistì radost, že jejich snaha o rozvoj 
spoleèenské èinnosti nebyla marná, že Klub plní 
své poslání, i když požadavky èlenù na jeho 
èinnost jsou rozdílné. Nìkteøí èlenové by chtìli 
v dobì shromáždìní bohatší program, jiní více 
èasu na vzájemné diskuse. Všichni ale jsou 
spokojeni, že si pøipomínáme na našich 
shromáždìních svá životní výroèí s gratulací 
a pøedáváním kvìtiny. Vždy to navodí 
u jubilantù dobrou mysl a to není záležitost 
zanedbatelná. V tomto mìsíci má Klub v plánu 
uskuteènit zmìnu, pøedvánoèní shromáždìní u 
stromeèku zamìnit za Mikulášský veèírek, dle 
rèení, že "zmìna je život". O tom, jak jsme se 
se zmìnou vypoøádali, podám informaci až pak.

Za Klub dùchodcù Lubomír Tichopád
foto: Tereza Èeperová
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Vánoce a hledání pravdy!

Pøátelé! Jsem nesmírnì rád, že mám opìt 
možnost prostøednictvím tohoto èasopisu 
s každým z Vás uvažovat o tajemství Vánoc, 
na které se snad všichni už moc tìšíme! Hned 
ze zaèátku je tøeba konstatovat, že o Vánocích 
a o jejich tajemství již bylo vysloveno mnohé. 
Prosím, nesnažme se každé tajemství zcela 
vysvìtlit, protože na to nemáme dost 
rozumových a poznávacích schopností. Dovolte 
mi ovšem, pøes tuto "vánoèní" kakofonii hlasù, 
slov a pøání, vyslovit pouze pár otázek 
a myšlenek. Kam a do jaké role v této vánoèní 
a betlémské scenérii patøíme my, ty i já? Jsme 
jako Maria, která vyslovila své "Ano", aniž 
vìdìla, jak to s ní dopadne? Jsme jako Josef, 
který uvìøil Bohu a pøijal svùj údìl, kterému asi 
v mnohém nerozumìl? Jsme jako ti, kteøí zavøeli 
své pøíbytky pøed ženou, která mìla již každou 
chvíli porodit dítì? Jsme jako ti, kteøí odešli 
ze svých domovù, aby nalezli poklad – Ježíše – 
Spasitele svìta, který pøišel, aby zachránil 
každého z nás, mne i tebe?
Pøátelé! Je zvláštní, že hned den po prvním 
vánoèním svátku, 26. prosince, slavíme 
památku prvomuèedníka Štìpána. Èím to je? 
Podívejme se detailnì na závìreènou epizodu 
ze Štìpánova života a hledejme, jaké poselství si 
také z ní v tìchto sváteèních dnech mùžeme vzít 
pro své životy! Na scénì Štìpánova pøíbìhu 
vystupují dvì skupiny lidí. Na jedné stranì je to 
Štìpán. Stojí zde sám jako obžalovaný a zøejmì 
mu je jasné, že za svùj postoj bude muset 
zaplatit životem. Nicménì z nìj vyzaøuje 
podivuhodný pokoj. Písmo dokonce øíká, 
že "se jeho tváø podobala tváøi andìla". 
Na druhé stranì naší scény jsou žalobci, 
farizejové, kteøí jsou plni hnìvu, který je až 
zarážející. Nechtìjí ani poslouchat Štìpánovu 
obhajobu, a tak si radìji zacpávají uši. A pøitom 
hlavní dùvod, proè chtìjí Štìpána pøipravit

o život, je jejich víra. Je to zvláštní: ve jménu 
vìrnosti svému náboženskému pøesvìdèení 
chtìjí farizejové pøipravit Štìpána o život. Ale 
mùže vést vìrnost Bohu opravdu až k zabití 
èlovìka? Není tady nìkde chyba? Domnívám 
se, že ve chvíli, kdy zaèínají všichni zlostnì 
Štìpána kamenovat, jim na prvním místì nešlo 
o vìrnost Bohu, ale o prosazení svého! A tak 
si radìji zacpávali uši, aby je Štìpánova slova 
nezaèala hryzat ve svìdomí. 
Postoj farizejù – tìch, kteøí Štìpána kamenovali 
– je pro nás, pøátelé, velkým varováním! 
Pravá víra pøece nikdy nesmí vést 
k tomu, abych ublížil èi dokonce znièil svého 
bližního. Oni se spíše schovali za masku svého 
náboženského pøesvìdèení, kterou se snažili 
sobì i jiným dokázat, že mají pravdu.
Jestliže budeme umìt naslouchat tìm, kdo mají 
jiný názor než my, riskujeme, že nás jejich 
názory zviklají. Ale donutí nás to si svùj názor 
poøádnì obhájit sami pøed sebou. 
Jestli se ale budeme snažit prosadit za každou 
cenu svou – a budeme si to maskovat tím, 
že jednáme ve jménu svého náboženského 
pøesvìdèení – pak se i nám, stejnì jako 
farizejùm, mùže stát, že paradoxnì Boha 
opustíme. Pravda totiž znamená hledání, 
kterým èlovìk prochází celý život. Pravda 
se totiž nedá na tomto svìtì uchopit jednou 
provždy. A tak, i když pøítomnost Štìpánová 
pøíbìhu nás docela vytrhuje z nìkdy až idylické 
vánoèní nálady, pøesto nám ukazuje, co 
skuteènì znamená následovat Ježíše, který se 
kdysi dávno v Betlémì narodil. Následovat ho 
znamená hledat celý život pravdu a být pro ni 
neustále otevøený. 
Nebo� Ježíš samotný je Pravda! Nikdy na 
to nezapomínejme! 
S pøáním prožití krásných vánoèních svátkù 
a úspìšného vstupu do nového roku 2019, Váš

faráø P. Adam Ma³ek 

Fotografie z drakiády 2018, kterou uspoøádal klub rodièù na obecním høišti 7.10.

foto: Josef Bulka, www.josefbulka.cz
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Fotografie z výstavy ovoce, kterou uspoøádal klub dùchodcù ve dnech 20.-21.10. 

foto: D. Závìšický

10:30 (5), Raduò 7:30 (5).
Støeda 26.12.2018 - Komárov 8:45 (6), 
S. Lazce 10:30 (6), Raduò 7:30 (6).
Sobota 29.12.2018 - S. Lazce 18:00 (7).
Nedìle 30.12.2018 - Komárov 8:45 (7), 
N.Sedlice 10:30 (7), Raduò 7:30 (7).
Pondìlí 31.1.2018 - Komárov 15:30 (8), Raduò 
14:00 (8).
Úterý 1.1.2019 - 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

21.12.2018 - Vánoèní besídka èlenù SDH 
Suché Lazce v hasièárnì. Stromeèek, koledy, 
setkání èlenù a dìtí.
29.12.2018 - AVZO poøádá pro své èleny 
ukonèení støelecké sezóny 2018 pod tradièním 
názvem "Poslední výstøel".
11.1.2019 - od  20:00 hodin v sále hostince 
U Baly se koná "5. roèník LAZIO disco ples" 
hraje DJ Pavel Šindláø, stylová hudba od 60. let 
19.1.2019 - od 20:00 hodin v sále hostince 
U Baly, se uskuteèní "Tradièní hasièský ples 
2019". Hraje skupina Merkur, bohatá tombola.
25.1.2019 - od 15:00 h v kulturním domì 
se koná "Valná hromada SDH".

Pøíležitost ke svátosti smíøení: 
Úterý 18.12.2018 - Komárov 17:00 - 18:00*, 
Raduò 15:30 - 16:30*  
Støeda 19.12.2018 - Komárov 17:00 - 18:00
Pátek 21.12.2018 - Komárov 17:00 - 18:00
Sobota 22.12.2018 - S. Lazce 17:30 - 18:00 
Nedìle 23.12.2018 - N. Sedlice - 11:00, Raduò 
7:00-7:30 (14:00-17:00* Zpovìdní den 
v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny 
Marie)
* zpovídá cizí zpovìdník

Poøad sváteèních bohoslužeb: 
Úterý 18.12.2018 - Komárov 18:00.
Støeda 19.12.2018 - Komárov 18:00 (1).
Pátek 21.12.2018 - Komárov 18:00 (1).
Sobota 22.12.2018 - S. Lazce 18:00 (2).
Nedìle 23.12.2018 - Komárov 8:45 (2), 
N.Sedlice 10:15 (2), Raduò 7:30 (2).
Pondìlí 24.12.2018 - Komárov 22:00 (4), 
S. Lazce 15:00 (3), Raduò 20:30 (4).
Úterý 25.12.2018 - Komárov 8:45 (5), N.Sedlice 

Vánoèní bohoslužby 2018

7.12.2018 - od pátku (od 10 do 18 h.) do soboty 
(od 9 do 17 h.) se koná v kulturním domì 
výstava "Vánoce a Nový rok na starých 
pohlednicích a svatých obrázcích" od pana Moši 
z Olomouce. Poøádá Pavel Nelešovský. 
9.12.2018 - od 15:00 hodin žaèíná Vánoèní 
koncert v kapli Andìlù strážných zazpívá 
operní pìvec Petr Urbánek!
13.12.2018 - od 16:00 hodin v kapli Andìlù 
strážných v Suchých Lazcích "Zpívání dìtí 
ZŠ a MŠ v kapli", poøádá (Škola za podpory 
faráøe). Po zpívání bude následovat "Vánoèní 
posezení s obèerstvením a drobným prodejem" 
v sále hostince U Baly, poøádá (Klub rodièù)
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