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jsem opìt velmi rád, že Vás mohu pozdravit 
prostøednictvím úvodního slova pøi dalším 
vydání našeho Sucholazeckého zpravodaje, 
který pøináší ohlédnutí za akcemi, událostmi, 
ale i novinky ze života naší obce. 

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 
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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 èervnu 2018, 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 17:00-19:00 tel. starosta: 
734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Bc. Klára 
Vèelková, Mgr. Martina Škrobánková.
 www.davedesign.cz, bøezen 2018 náklad 320 výtiskù
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Hned v úvodu bych velmi rád podìkoval za 
skvìlou reprezentaci naší obce sportovkyním 
ze Suchých Lazcù, které se umístily v rámci 
vyhlašování sportovce roku 2017 okresu Opava. 
Tento rok patøí velké díky dvìma dámám a to 
Sabinì Kubesové (polní kuše), jež se umístila 
na sedmém místì v jednotlivcích a dále pak 
Kateøinì Bekové (kánoe), která se umístila na 
pátém místì v kategorii juniorù. Obìma dámám 
blahopøeji k umístìní a pøeji do dalších let 
mnoho úspìchù, nejen tìch sportovních. V této 
souvislosti musím také zmínit umístìní Jana 
Gardavského (travní lyžování), který skonèil 
v kategorii jednotlivcù na skvìlém druhém 

místì a jezdí pod hlavièkou TJ Star Suché 
Lazce. I Janu Gardavskému dìkuji za 
reprezentaci Suchých Lazcù a pøeji mu taktéž 
mnoho úspìchù nejen na poli sportovním. 
V návaznosti na tyto sportovní úspìchy jsem 
velmi rád, že zastupitelstvo mìstské èásti Suché 
Lazce schválilo na svém posledním zasedání 
podporu (dotace) pro naše spolky, které zajiš�ují 
pro naše obèany možnosti sportovního vyžití, 
ale samozøejmì nejen to. Konkrétnì bylo 
schváleno pro TJ Suché Lazce 200 000 Kè, pro 
SDH Suché Lazce 93 000 Kè, dále pak pro 
Polní kuši 53 500 Kè, Myslivecké sdružení 30 
000 Kè, AVZO Suché Lazce 25 500 Kè a Klub 
dùchodcù 30 000 Kè. Spolkový život v Suchých 
Lazcích je velmi pestrý pro všechny vìkové 
kategorie a podporu ze strany obecního 
zastupitelstva si každopádnì zaslouží. Touto 
cestou chci také podìkovat všem spolkùm, 
které se podílely na kulturním životì v obci, ve 
výètu zmíním ples sportovcù, ples hasièù, 
maškarní karneval pro dìti, pochování basy (kde 
bych velmi podìkoval za modlitbu proti 
obchvatu - úžasné) a další akce, jež zpestøily 
spoleèenský život v obci pro naše obèany. Velké 
díky také patøí našemu Klubu dùchodcù a to 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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velmi dìkuje hostùm za skvìlý veèer, který si 
užili i poøadatelé. Díky patøí také vedení 
Hostince U Baly a všem, kteøí vìnovali vìcné 
i finanèní dary do tomboly. Termín dalšího plesu 
je 19.1.2019! Zima je pomalu za námi a hasièi 
budou mít na jaøe opìt napilno. Mimo tréninkù, 
od dubna už v hasièárnì, je pøed nimi mnoho 
úkolù a akcí:
- 14.4.2018 sbìr železného šrotu v obci a sbìr 
elektroodpadu v rámci akce "Recykluj s hasièi", 
- 28.4.2018 pálení èarodìjnic,
- 8.5.2018 organizace jarního kola okrskové 
soutìže hry Plamen,

Klub rodièù se louèí a pøedává štafetu další generaci. Více str. 12.

- soutìže pro všechny kategorie na úrovni 
okrsku i okresu,
- 12.5.2018 úèast JSDH na soutìži zásahových 
jednotek "O putovní pohár primátora mìsta 
Opavy" Milostovice,
- 16.5.2018 pomoc ve veøejné sbírce Èeský den 
proti rakovinì.
S velkou lítostí oznamujeme všem natìšeným 
táborníkùm a jejich rodièùm, že tradièní letní 
tábor z technických dùvodù letos neprobìhne. 
Vynasnažíme se však dìtem alespoò èásteènì 
tuto akci o letních prázdninách nahradit. Rodièe 
budou o všem vèas informováni. Pavla Benšová

brezen
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konkrétnì za to, že nezapomínají na významný 
den - Mezinárodní den žen, který oslavili pøi 
jejich pravidelných setkáních v mìsíci bøeznu, 
a já se ho milérád zúèastnil. Období pøedešlých 
mìsícù bylo bohaté na události a dovolte mi je 
ve zkratce pøipomenout. V lednu se v Suchých 
Lazcích konalo místní referendum k jižnímu 
obchvatu Komárova, jehož výsledky jsme 
zveøejnili ihned po seètení hlasù. Vážení 
spoluobèané, musím Vám podìkovat za tak 
silný mandát pro zastupitelstvo Suchých Lazcù 
v boji proti jižnímu obchvatu Komárova. Také 
nás velmi tìší podpora z Komárova, kde je 
situace dle obdržených e-mailù a telefonátù 
obdobná a utvrzuje nás v tom, že varianta jih 
v žádném pøípadì nevyøeší to, co by mìlo být 
smyslem obchvatu, a to odklonìní dopravy z 
obytné zástavby. V pøípadì varianty jih by došlo 
pouze k pøeložení problému støedu Komárova 
mezi Komárov a Suché Lazce, což my zásadnì 
odmítáme a nepovažujeme za smysluplné 
øešení situace! V souèasnosti èekáme, jak se 
vyjádøí krajský úøad k našim námitkám, které 
jsme podali v souvislosti s poøizováním Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
Dále ve spolupráci s advokátní kanceláøí 
pøipravujeme kroky, které by mìly znamenat 
zastavení procesu schvalování jižní varianty 
obchvatu Komárova. Další událostí, jež má 
bezesporu dopad na život v Suchých Lazcích, je 
plánované rozšíøení areálu RKL. K této akci 
probìhlo v Suchých Lazcích již i veøejné 
projednávání, kde došlo k pøímému jednání 
mezi investorem, veøejností, zástupci krajského 
úøadu a zhotoviteli projektové dokumentace 
a dokumentace EIA, která je pøedmìtem 
momentálního sporu. Tato dokumentace EIA 
totiž tvrdí, že výstavba nové haly RKL (která 
mimochodem bude ještì vìtší než ta souèasná) 
nebude mít vliv na zvýšení hluku v oblasti, 
nebude negativnì zasahovat do krajinného rázu 
oblasti a taktéž nebude mít vliv na zvýšení 

www.suchelazce.cz
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letos v nedìli 14. ledna probìhla v místním 
kulturním zaøízení Valná hromada Sboru 
dobrovolných hasièù. Výbor SDH zhodnotil 
èinnost sboru v loòském roce pod vedením 
staro-nového výboru v èele s novým starostou 
Ing. Petrem Žùrkem. Sestry a bratøi hasièi byli 
seznámeni nejen s výsledky v hasièském sportu, 
ale vyslechli si také, jak výraznì sbor pøispívá 
ke kulturnímu i spoleèenskému životu v obci 
a jak nezbytná je pomoc místní zásahové 
jednotky obèanùm. Byly pøedneseny plány 
èinnosti a navrhovaný finanèní rozpoèet na rok 
2018. Èlenové sboru se tak s plánem mohli 
seznámit, pøípadnì jej doplnit a odsouhlasit. 
Tento plán je pro èinnost sboru stìžejní. Byla 
pøedána vyznamenání za zásluhy i pøínos sboru 
a prostor byl také pro diskusi. Výbor SDH 
dìkuje všem za úèast. Opomenut nebyl ani letos 
tradièní Hasièský ples, který se uskuteènil 
v sobotu 21. ledna 2018 v sále Hostince U Baly. 
K tanci i poslechu hrála osvìdèená a oblíbená 
kapela Merkur, která jen pøispìla k velmi dobré 
náladì hostù. Na své si pøišli milovníci 
spoleèenských i modernìjších tancù. Široká 
nabídka alko i nealkoholický nápojù, 
jednohubky a domácí koláèe snad vyhovìly 
všem. Bohatá tombola potìšila drobnými i 
hodnotnìjšími cenami, mezi kterými byla 
oblíbená stavební koleèka a zlatý høeb veèera - 
živý kohout! Sbor dobrovolných hasièù tímto 

V zimních mìsících se hasièi pøipravují na 
jarní sezónu pøedevším fyzicky, pravidelnými 
tréninky v místní tìlocviènì. Míèové hry jsou 
støídány s posilováním a kruhovými tréninky 
pro zdokonalení fyzièky. Pár dní snìhové 
nadílky využili pøedevším ti mladší k radován-
kám na bobech a saních.
Hasièi však nezahálejí ani po spoleèenské 
stránce. V sobotu 2.12.2017 uspoøádali vedoucí 
družstev pro své dìti krásnou zimní procházku. 
Sraz dìtí byl ve 14 hodin u školy, kde se sešli 
v poètu cca 35 dìtí. Rozdìleni do 2 skupin 
vyrazili na své Putování za Mikulášem. Výšlap 
okolím Strážnice mìli zpestøený šipkovanou 
s úkoly, pojícími se se zimou a blížícím se 
svátkem svatého Mikuláše. S nejvìtším 
nadšením se setkalo stavìní snìhulákù, obtisky 
"andìlíèkù" do snìhu nebo hod snìhovou koulí 
na cíl - tedy na papírového Mikuláše. Ten 
opravdový na dìti èekal v areálu na Strážnici, 
kam si ho s celou družinou pøivolaly dìti 
koledami. Za odmìnu pak dostaly balíèek 
s dobrotami a ovocem, na zahøátí skvìlý dìtský 
punè a k chuti urèitì pøišel pravý buøt peèený na 
ohni. Dìtská radost, nadšení a ideální poèasí pro 
takovouto akci vytvoøily zase jedno velmi 
vydaøené odpoledne.
Trochu netradiènì, ale z organizaèních dùvodù 
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dopravy v oblasti. V dobì, kdy píši tento èlánek, 
už znám výsledek jednání krajského úøadu 
a mohu sdìlit, že na základì námitek obce 
a veøejnosti ze Suchých Lazcù bylo dosaženo 
toho, že celá jižní strana areálu RKL musí být 
ozelenìna v návaznosti na krajinný ráz oblasti, 
za což jsem velmi rád a mohu Vám slíbit, že 
budeme požadovat, aby byla splnìna i podmínka 
z územního rozhodnutí z pøedešlé výstavby 
areálu, kde má spoleènost RKL povinnost 
vysadit na severní stranì areálu 32 ks vzrostlých 
stromù a cca 2000 ks keøù. V rozhodnutí 
krajského úøadu je také podmínka, že RKL 
nesmí v hale skladovat žádné karcinogenní 
látky. Ostatnì celou dokumentaci si mùžete 
nastudovat z odkazu zde: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK20
86. V daném odkazu si mùžete pøeèíst i další 
podmínky, stanovené krajským úøadem na 
základì námitek obce a veøejnosti èi dotèených 
orgánù. O tom, jak daná oblast bude vypadat, 
bylo již rozhodnuto v roce 2008 a reálnì - 
souèasné zastupitelstvo i pøes nesouhlas 
s výstavbou, mùže pouze bojovat za zmírnìní 
dopadù na krajinu danou výstavbou. V návaz-
nosti na spoleènost RKL jsem dostal pár dotazù, 
proè RKL nesponzoruje napø. sport 
v Suchých Lazcích. Využívám tohoto momentu, 
abych Vám sdìlil pøímo slova pana Suchánka 
z RKL, který na veøejném projednávání jasnì 
sdìlil, že spoleènost RKL nebude sponzorovat 
jakýkoliv sport, tudíž ani ten sucholazecký. 
Další významnou událostí v naší obci je 
bezesporu rekonstrukce našeho kulturního 
zaøízení. Z první myšlenky opravit støechu jsme 
na zastupitelstvu nakonec rozhodli o kompletní 
opravì kulturního zaøízení s celkovou investicí 
pøesahující 1 000 000 Kè. Mé pøesvìdèení jako 
starosty Suchých Lazcù je takové, že pokud se 
jedná o nìjaké opravy obecního majetku, rád 
využívám "domácí" firmy èi živnostníky na tyto 
opravy (pokud to jde). Má pøedstava opravy 

1 688

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce
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kulturního zaøízení byla taková, že jednotlivé 
práce bychom zadali našim živnostníkùm 
a opravili bychom si kulturní zaøízení tak øíkajíc 
sami. Bohužel, zákon nám neumožòuje tuto 
variantu, a musíme vysoutìžit kompletní 
stavební práce pod hlavièkou jedné firmy. Tato 
skuteènost trošku oddálila zaèátek opravy 
kulturního zaøízení, ovšem nebude mít zásadní 
vliv na prodloužení lhùty ukonèení oprav 
kulturního zaøízení. Ukonèení oprav se nám, 
doufám, podaøí dodržet a koncem èervna bude 
hotovo. Velkým tématem života v Suchých 
Lazcích je bezesporu chodník na Pøerovci. Po 
dvou a pùl letech pøíprav již probìhlo stavební 
øízení a v souèasnosti èekáme na udìlení 
stavebního povolení. Dosáhli jsme i toho, 
že 50% rozpoètované ceny nám na zhotovení 
stavby poskytne mìsto Opava, což èiní 2 600 
000 Kè a zbytek z rozpoètované ceny již 
schválilo zastupitelstvo mìstské èásti. Tzn., že 
celá akce je finanènì kryta. Jak jsem Vás již 
informoval, s realizací musíme poèkat na 
SmVaK, který musí prvnì provést rekonstrukci 
vodovodu na Pøerovci a následnì mùže zaèít 
realizace chodníku na Pøerovci. Pevné datum 
ovšem teï nemohu sdìlit, jelikož ho nezná ani 
SmVaK. Ale vìøím, že v kvìtnu èi èervnu je 
reálná šance zaèít. Bohužel, realizace stavby 
chodníku a rekonstrukce vodovodu oddaluje 
rekonstrukci komunikace Pøerovecká, která 
je v dezolátním stavu a její opravu jsem již 
požadoval v tomto roce 2018. Správa silnic 
ovšem s ohledem na tyto dvì události nemohla 
zadat projekt na opravu komunikace, protože 
neznala termíny ukonèení rekonstrukce 
vodovodu a stavby chodníku, což mìlo za 
následek danou situaci. Bez projektu není 
možné žádat finance na opravu a výsledek je 
ten, že jsme v seznamu na rok 2019 a já doufám, 
že to bude již koneèný termín, kdy probìhne 
oprava komunikace, jelikož stav vozovky je 
absolutnì nevyhovující. Když zmiòujeme 
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Pøerovec, dovolte mi také malé ohlédnutí za 
vyèištìním VN Sedlinka. Pravidelnì se za obec 
zúèastòujeme kontrolních dnù a postup prací jde 
podle plánu a vyèištìní (odbahnìní) VN 
Sedlinka by se mìlo dokonèit v záøí 2018. 
Ovšem vznikl nový problém s požerákem VN, 
který se musí zhotovit úplnì nový a to 
prodlouží celou realizaci až do roku 2019 
a napuštìní VN se doèkáme zøejmì až v druhé 
pùli roku 2019. Další plánovanou akcí je 
workoutové a dìtské høištì na obecním høišti. 
Pohledovou studii jsme již zveøejnili na 
webových stránkách a celý projekt jsme také 
pøihlásili do Nápadù pro Opavu 2018 (tuto 
soutìž Suché Lazce v minulém roce vyhrály), 
kde budeme bojovat o 300 000 Kè na realizaci. 
V souèasnosti øešíme projekt. Celou akci jsme 
také konzultovali s pøedsedou TJ Suché Lazce 
a starostou SDH Suché Lazce tak, abychom 
docílili pokud možno co nejvìtšího komfortu 
pro všechny. Samotná realizace následnì bude 
záviset na tom, zda uspìjeme v Nápadech pro 
Opavu 2018, anebo v pøípadì neúspìchu, zda 
uvolní zastupitelstvo pro realizaci potøebné 
finanèní prostøedky. V rámci dalších informací 
z fungování obecního úøadu bych Vás rád 
informoval, že zastupitelstvo mìstské èásti 
schválilo navýšení poètu kontejnerù na tøídìný 
odpad a toto navýšení se dotkne všech míst 
v Suchých Lazcích kromì místa u hasièárny, 
který je kapacitnì plný. Reagujeme na fakt, že 
kontejnery na tøídìný odpad v souèasném poètu 
již nestaèí a navýšení kapacit je nutné. 
Samozøejmì je to dobøe, jelikož tøídit odpad je 
nutné. Taktéž jsme navýšili poèty kontejnerù na 
zelený odpad na poèet 5 ks a novì bude 
pøistaven, mimo obvyklá místa, kontejner na 
Pøerovci (místo upøesníme dle udìlení záboru 
veøejného prostranství). Pøistavení kontejnerù 
bude vždy první støedu v mìsíci a zaèínáme 
4. dubna 2018. S informací o navýšení poètu 
kontejnerù Vás musím informovat také o stavu 

Kopie historických fotografií Pøerovce, z archívu, od našich spoluobèanù.

foto: Pohled na Pøerovec a zvonièku. foto: Pohled na køižovatku z cesty k dubu.

foto: dùm è. 3 z roku pøibližnì 1930, zdroj: paní J. Nìmá a rodina Adamcová.
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Fotografie z pochovaní basy 2018 a tradièního vodìní medvìda po obci.

foto: Vìra Kubínová

bøezen 2018

zakázky dodání popelnic na bioodpad. Mìsto 
Opava první zakázku na dodávku tìchto 
popelnic zrušilo a v souèasnosti probíhá druhé 
výbìrové øízení. Reálnì se k Vám popelnice na 
bioodpad mohou dostat nìkdy v mìsíci srpen 
- záøí 2018. Pozitivnì také hodnotím novì 
zøízenou službu "bezplatná právní poradna", 
kterou obèané využívají. Prozatím bude 
fungovat v intervalu co dva mìsíce a o datu 
následné poradny budete vždy informováni 
rozhlasem, facebookem a na webových 
stránkách obce. Krátká informace k rozpoètu 
obce na rok 2018. Celkový rozpoèet obce na rok 
2018 èiní 8 800 000 Kè, pøièemž cca 3 800 000 
Kè je kladný výsledek hospodaøení obce za 
minulý rok 2017. Celkovì hospodaøení obce 
bylo od rozhodnutí, že hlavní investicí ve 
volebním období 2014 - 2018 bude chodník na 
Pøerovci, takové, abychom docílili rezervy, 
která by pokryla celou èástku zhotovení tohoto 
chodníku. Samozøejmì to mìlo za následek 
mnohé šetøení v jiných oblastech, které taktéž 
potøebují investice, ale podaøilo se nám zajistit 
financování chodníku i z mìstských penìz a já 
doufám, že se tento fakt projeví v rámci investic 
ještì v tomto roce. V prvním èísle Vás vždy také 
informuji o podrobnìjším rozpoètu 
(hospodaøení) obce. Tentokráte udìlám výjimku 
a o hospodaøení obce Vás budu informovat 
pøibližnì v pùlce roku, jelikož konèí naše 
volební období a je tøeba udìlat zevrubnìjší 
analýzu hospodaøení obce i se zapoètením 
roku 2018. V mìsíci bøeznu jste nìkteøí z Vás 
dostali výzvu z Magistrátu mìsta Opavy týkající 
se splaškových vod a jejich zákazu vypouštìní 
do vodních tokù. Prosím, aby nebylo špatnì 
interpretováno, že to je akce mìstské èásti 
Suché Lazce, potažmo zastupitelstva mìstské 
èásti èi obecního úøadu. Je to výsledek kontroly 
Èeské inspekce životního prostøedí, která 
provádìla v minulém roce kontrolu vypouštìní 
splaškových vod do vodních tokù, pøièemž 

nejhùøe v Suchých Lazcích dopadla situace 
vypouštìní splaškových vod do VN Sedlinka. 
Tato kontrola probíhala ve všech mìstských 
èástech a stejný problém jako Suché Lazce mají 
i mìstské èásti Komárov a Podvihov. Na 
výsledek kontroly reagoval Magistrát mìsta 
Opavy dopisem, kde nìkteré obèany Suchých 
Lazcù vyzývá k tomu, aby dále nevypouštìli 
splaškové vody do vodního toku pod hrozbou 
vysoké pokuty. To, komu dopis pøišel, taktéž 
nebyla iniciativa mìstské èásti Suché Lazce, 
ale rozhodoval o tom Magistrát mìsta Opavy. 
Na 11. dubna 2018 jsem svolal veøejné 
projednávání k problematice úpravy 
splaškových vod, kde dostanete kompletní 
informace k danému problému a jak mìstská 
èást postupuje v øešení této situace. Vážení 
spoluobèané, chci Vás opìt poprosit, abychom 
respektovali základní pravidla v souvislosti 
s úpravou komunikací. Jednak pøi odklízení 
snìhu - tìch dní v roce, kdy opravdu vydatnì 
snìží a je nutný zásah pluhu, není mnoho, a dále 
pak otevøené branky do prostoru veøejného 
chodníku taktéž znemožòují chodcùm využívat 
plynule chodníky. Pøi takovýchto situacích musí 
následnì dojít k sankcím a to nikdo dobrovolnì 
vyvolávat nechce! Dìkuji Vám za pochopení.   
Závìrem opìt dìkuji Davidu Závìšickému 
za skvìlé zpracování našeho Sucholazeckého 
zpravodaje. Dìkuji také všem pøispìvovatelùm 
do zpravodaje. Chci Vás pozvat na akci, která 
probìhne 21. dubna 2018, kde budeme 
oslavovat 100 let od vzniku Èeskoslovenska 
a den pøedtím osvobození obce. Kulturní léto 
2018 zaèíná klasicky poslední týden v kvìtnu 
Gulášfestem a bude konèit v záøí Vinobraním. 
Den Zemì probìhne 5. kvìtna 2018, budeme 
opìt vysazovat nové døeviny v obci. A jinak 
všechno podstatné se dozvíte na našich 
webových stránkách. Pøeji Vám krásné jaro 
a hlavnì zdraví.

S pozdravem Mgr. Petr Oriešèík.
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V pátek 1.12.2017 probìhla v sále Hostince 
U Baly velká fotbalová rozluèka. Nejmenší 
dìti pøípravky a starší dìti pøevedly rodièùm 
a hostùm jak jsou šikovné. Dìti dostaly výborný 
fotbalový dort ve tvaru høištì. Více na stranì 26. 
Dne 5. prosince 2017 dopoledne navštívili 
školu a školku v Suchých Lazcích Mikuláš, 
Andìl a 3 èerti.
Krásnou zimní procházku si pøipravili vedoucí 
družstev svým mladým hasièùm na sobotu 
2.12. Sraz dìtí byl ve 14 hodin u školy, kde 
se sešlo 35 dìtí a vyrazili na své putování 
za Mikulášem. Více na stranì 31. 
Ve ètvrtek 7. prosince se konal po 16. hodinì 
v kapli Andìlù strážných "Vánoèní koncert dìtí 
ze Základní a mateøské školy". Dìti pod 
vedením uèitelek z naší školy pøipravily krásné 
hudební a pìvecké vystoupení.
V noci ze soboty na nedìli 10.12. ve 2:52:31 
hodin zaznamenali lidé na Ostravsku a také 
v naší obci slabé zemìtøesení, jehož epicentrum 
bylo, podle pùvodních informaci EMSC, 
zaznamenáno dva kilometry západnì od 
Vítkova. Zemìtøesení o síle (magnitudì) 3,2 
bylo zaznamenáno v hloubce 8 kilometrù 
a epicentrum bylo pozdìji zpøesnìno na 1 km 
západnì od Markvartovic. Otøesy trvaly 2 - 5 
sekund a zachytila je také stanice Èeské 
regionální seismické sítì v Ostravì - Krásném 
Poli. Pøíèina zemìtøesení byla pøírodní, 
nejednalo se o dùlní zemìtøesení. 
11.12. zastupitelstvo mìstské èásti Suché Lazce 
schválilo novou službu pro obèany Suchých 
Lazcù a to BEZPLATNOU PRÁVNÍ 
PORADNU. První právní poradna probìhla 

16.1.2018 v 17:00 hodin na obecním úøadì.
Poèasí s velmi silným vìtrem, které k nám 
dorazilo 10. a 11.12. se pak dále vystupòovalo 
natolik, že shodilo nìkolik stromù, pøevážnì na 
Pøerovci. V pondìlí ve 13:56 musela HZS 
Opava zasahovat na soukromém pozemku pøi 
pádu stromu na dùm. Nìkolik menších pádù 
stromù øešila v 14:47 JSDH Suché Lazce 
v prostoru vjezdu k pøehradì (k unimobuòkám).

12. prosince došlo vlivem silných vìtrù také 
k poruchám na veøejném osvìtlení v Suchých 
Lazcích. Poruchy byly nahlášeny správci sítì, 
ovšem výpadky postihly celé území Opavy 
a proto byly øešeny postupnì.
Mezi svátky od 27. do 29.12. došlo k doèasné 
zmìnì provozní doby pošty PARTNER.
Soutìž ve støelbì pod názvem "Poslední 
výstøel" je závìreènou soutìží, kterou AVZO 
Skála v Suchých Lazcích každoroènì uzavírá 
støeleckou èinnost na konci kalendáøního roku. 
Letos se konal v sobotu 16.12. po 13. hodinì. 
Jednalo se o støelbu z rùzných zbraní: tøí 
rùzných pistolí, z malorážky a ze vzduchové 
pušky. Celkovì nejlepšího výsledku docílil 
Richard Dener pøed Pavlem Nelešovským 
a Bøetislavem Janoškem. Celkem se zúèastnilo 
16 støelcù. Více na stranì 21.
V sobotu 16. prosince po 18. hodinì se konal 
v kulturním domì již tøetí roèník setkání složek, 
zastupitelù a hostù, které jako každý rok 

bøezen 2018

foto: Vladimíra Lencová

Tabulky TJ Suché Lazce Lazio.

Mladší pøípravka 1+4 sk.B
Datum Den Èas Domácí Hosté
22.4. Ne 15:00 Slavia Opava Suché Lazce
26.4. Èt 17:00 Suché Lazce Chvalíkovice
3.5. Èt 17:00 Suché Lazce Slavkov
12.5. So 10:00 Velké Heraltice Suché Lazce
17.5. Èt 17:00 Suché Lazce Bud. nad Bud.
28.5. Po 17:00 SFC Opava Suché Lazce
31.5. Èt 17:00 Suché Lazce Kylešovice

Soutìž dorostu - podzim 2017
Datum Den Èas Domácí Hosté
7.4. So 12:30 Otice Suché Lazce
14.4. So 10:00 Suché Lazce Velké Hoštice
21.4. So 13:00 Skøípov Suché Lazce
28.4. So 10:00 Suché Lazce Raduò
5.5. So 13:30 Jakartovice Suché Lazce
12.5. So 10:00 Suché Lazce Štìpánkovice
27.5. Ne 10:00 Suché Lazce Chuchelná
2.6. So 10:00 Suché Lazce Chlebièov

Muži 1.B tøída sk. A - jaro 2018
Datum Den Èas Domácí Hosté
24.3. So 15:00 Suché Lazce Štìpánkovice
31.3. So 15:30 Hradec n/M Suché Lazce
7.4. So 15:30 Suché Lazce M.Albrechtice
14.4. So 16:00 Chomýž Suché Lazce
21.4. So 16:00 Suché Lazce Bruntál B
29.4. Ne 16:30 M. Hoštice Suché Lazce
5.5. So 16:30 Suché Lazce H.Benešov
12.5. So 16:30 Úvalno Suché Lazce
19.5. So 17:00 Suché Lazce Žimrovice
26.5. So 17:00 Suché Lazce Karlovice
2.6. So 17:00 V. Hoštice Suché Lazce
9.6. So 17:00 Kylešovice Suché Lazce
16.6. So 17:00 Suché Lazce Zlatníky

pøedseda TJ Lukáš Lenc

Fotografie ze 4. Lazio Disco Plesu. Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický
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Lazcích, 9. Rozpis rozpoètu na rok 2018 apod.
Mìstská èást Suché Lazce poøádala v pátek 

12.1.2018 od 14-22 hodin a v sobotu 13.1.2018 
od 8-14 hodin v rámci prezidentských voleb 
v Kulturním domì REFERENDUM. Naši 
obèané vyjádøili svùj postoj k jižnímu obchvatu. 
Volební úèast byla 74,16%, což je nejvìtší 
za posledních 18 let! Otázka referenda byla: 
"Souhlasíte s tím, aby mìstská èást Suché Lazce 
podnikla veškeré právní kroky k tomu, aby 
nedošlo k realizaci jižního obchvatu Komárova 
u Opavy vedoucího pøes katastrální území Suché 
Lazce?"
ANO - Souhlas s bojem proti již. obch. 95,67%
NE - Nesouhlas s bojem proti již. obch.  4,33%
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce všem 
velmi dìkuje za úèast v místním referendu. 
Referendum pøilákalo velkou pozornost také 
médií a vzniklo nìkolik reportáží jak v Èeském 
rozhlase, tisku tak i v televizních stanicích 
(ÈT, TV Polar apod.)
Volba prezidenta Èeské republiky
Výsledky hlasování ve volbách prezidenta 
Èeské republiky ve volebním okrsku è. 5001 
v Opavì - Suchých Lazcích konaných v pátek 
12.1.2018 od 14-22 hodin a v sobotu 13.1.2018 
od 8-14 hodin, v kulturním zaøízení.
1 Topolánek Mirek Ing. 11 1,67
2 Horáèek Michal Mgr. Ph.D. 49 7,48
3 Fischer Pavel Mgr. 46 7,02

pøípravka zúèastnila dvou halových turnajù.
Dorost má zimní pøípravu v tìlocviènì ZŠ Pustá 
Polom a na umìlé trávì v Tìškovicích.
Muži zimní pøípravu absolvují v hale Poruba 
a na umìlé trávì ve Vøesinì. Zúèastnili se 
ostravských halových turnajù v Porubì (obsadili 
1. místo z 10 družstev) a v Pustkovci (obsadili 
1. místo z 10 družstev). Dále odehráli tyto 
pøípravné zápasy: SL - Vøesina 1:1, SL - Tísek 
5:1, SL - Dobroslavice 3:4, SL - Øepištì 6:2, SL 
- Klimkovice 7:2.
Vedení, hráèi, realizaèní tým a všichni, kdo jsou 
jakýmkoliv zpùsobem zaèlenìní do fungování 
našeho fotbalového klubu TJ Suché Lazce, by 
chtìli touto cestou podìkovat starostovi 
a zastupitelùm za dotaci na rok 2018. Jsme 
nezisková organizace, která je na tìchto 
dotacích, ale i na sponzoringu jak finanèního, 
tak materiálního od jiných osob a spoleèností 
závislá, a bez ochoty pomoci by její funkènost 
byla témìø nemožná. Každý takový dar tedy 
pøijímáme s pokorou a vdìkem a uvìdomujeme 
si, že to není samozøejmostí. Proto ještì jednou 
dìkujeme obci a všem partnerùm. Kolektiv TJ 
Suché Lazce. 

20 min. Turnaj  byl zpestøen soutìží ve støelbì 
pokutových kopù. Mužstva hrající zápas, vždy 
po odehrání kopala dvanáct pokutových kopù.  
Poèet nastøílených branek z pokutových kopù se 
sèítal a vítìzem soutìže se stalo mužstvo, které 
nastøílelo nejvíce branek.
Složení našeho družstva: Roman Cábel, Eliška 
Macíková, Jan Koneèný, Marek Pavlíèek, Jakub 
Pchálek, David Sonek, Vojtìch Stibor. Trenéøi: 
Martin Procházka a Rostislav Švec.
Výsledky našeho družstva: 
Suché Lazce - Štítina 1:4 støelec branky: David 
Sonek; Suché Lazce - Kravaøe 0:5; Suché Lazce 
- Mokré Lazce 0:3
Poøadí ve fotbalovém turnaji:
1. místo MFK Kravaøe, 2. místo FK Sokol 
Mokré Lazce, 3. místo TJ Tatran Štítina, 
4. místo TJ Suché Lazce
Poøadí ve støelbì pokutových kopù: 
1. místo FK Sokol Mokré Lazce, 2. místo MFK 
Kravaøe, 3. místo TJ Suché Lazce, 4. místo TJ 
Tatran Štítina.
Celkovì turnaj splnil své oèekávání. Pøinesl 
pìkné zápasy plné nasazení a bojovnosti ze 
strany  malých fotbalistù. Žádný míè nebyl pro 
nì ztracen. Obèas ještì vítìzila taktika "kde míè, 
tam všichni." Nescházely však ani individuální 
akce a støelba na branku, mnohdy klasickým 
zpùsobem,  bodlem. Nìkteré zákroky malých 
brankáøù byly skuteènì bravurní. Malí fotbalisté 
se fotbalem bavili, a to je to nejpodstatnìjší. 
V této kategorii nejde tak o umístìní. Pøítomní 
diváci, kterých se sešlo pomìrnì hodnì, museli 
být s pøedvedenou hrou spokojení. Však také 
malé fotbalisty ocenili potleskem pøi 
závìreèném vyhodnocení.
Celou zimu se pøipravuje mladší a starší 
pøípravka v místní tìlocviènì ZŠ, každé pondìlí 
a úterý. Jakmile nám to umožní poèasí, 
pøesuneme se na místní obecní høištì, kde 
u starších dìtí se zvedne tréninková náplò na 2x 
týdnì, a to každé úterý a pátek. V zimì se starší 

zorganizoval starosta obce Mgr. Petr Oriešèík. 
Setkání probíhalo v pøátelské atmosféøe, 
plánoval se kalendáø akcí na rok 2018. 
Pøedstavitelé složek prodiskutovali své plány na 
další rok.
Od 18.12. je na webu k dispozici rozpis 
mistrovských zápasù TJ Suché Lazce (Lazio) na 
jaro 2018 pro Muže a Dorost. Více na stranì 26.

V nedìli 17. prosince se konal od 15:00 hod 
v kapli Andìlù strážných adventní koncert 
Ženského pìveckého sboru Krnov. 
Pìtasedmdesáti minutový koncert navštívilo asi 
80 posluchaèù, pøevážnì z naší obce. Koncert, 
který zahájil starosta, všechny potìšil 
a navodil vánoèní atmosféru. 
V pondìlí 18.12. po 15. hodinì se sešla skupina 
osmi dobrovolníkù v kapli Andìlù strážných, 
aby spoleènì pøipravili vánoèní stromek 
a výzdobu kaple. 
Na Silvestra 31. prosince se po desáté hodinì 
sešlo nìkolik desítek obèanù ze Suchých Lazcù 
a okolí, aby podnikli silvestrovskou procházku 
k dubu. Výšlap se koná pravidelnì již nìkolik 
let. K pùvodnì spontánní akci se každý rok 
pøidává více a více lidí. 
Dne 11.1.2018 v 18:15 hod se konalo 
29. zasedání zastupitelstva MÈ Suché Lazce. 
Na programu bylo mino jiné: 6. Oprava 
kulturního zaøízení v Suchých Lazcích, 
7. Návrhy zmìn územního plánu v Suchých 

bøezen 2018
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4 Hynek Jiøí RNDr. 12 1,83
5 Hannig Petr Mgr. 3 0,45
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 1 0,15
7 Zeman Miloš Ing. 301 45,95
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 53 8,09
9 Drahoš Jiøí prof. Ing. DrSc. 179 27,32
Detailní výpis najdete na našem webu: 
http://www.suchelazce.cz/aktuality/vysledky-
volby-prezidenta-ceske-republiky-2018-prvni-
kolo
12. ledna od 20 hodin se v Hostinci U Baly 
konal 4. LAZIO disco ples. Ples byl již tradiènì 
v RETRO STYLU, stylovou hudbu od 60. let po 
souèasnost hrál DJ Pavel Šindláø. Více str. 26.
V nedìli 14. ledna probìhla v místním 
kulturním zaøízení Valná hromada Sboru 
dobrovolných hasièù. Výbor SDH zhodnotil 
èinnost sboru v loòském roce. (Na schùzi bylo 
40 èlenù, 10 dìtí a 10 hostù.) Více na stranì 31.
Tøíkrálová sbírka v Suchých Lazcích se letos 
konala od 2. do 14.1.2018. Podaøilo se vybrat 
28.893,-Kè. Øeditel Charity Opava Jan Hanuš 
poslal dìkovný dopis všem obèanùm S. Lazcù, 
kteøí pøispìli na Tøíkrálovou sbírku. Na Opavsku 
se letos vybralo celkem 2.190.037,-Kè. Více na: 
http://www.suchelazce.cz/aktuality/podekovani-
reditele-charity-opava-obcanum-za-trikralovou-
sbirku-2018-v-suchych-lazcich
V sobotu 20. ledna se konal v sále Hostince 
U Baly již tradièní Hasièský ples. K tanci 
a poslechu hrála osvìdèená a oblíbená kapela 
Merkur, která pøispìla k velmi dobré náladì. 
Více na stranì 31.
Od 23.1. se pravidelnì koná mezi 17:00-18:00 
hodinou cvièení pro ženy v Suchých Lazcích. 
Nejdøíve v tìlocviènì ZŠ Suché Lazce, pozdìji 
pak v sále hostince U Baly. Cvièení, které je 
dvakrát týdnì, pravidelnì navštìvuje kolem 
dvou desítek žen.
V pátek 26. 1. a sobotu 27.1 2018 se konalo 
druhé kolo prezidentských voleb. Letos se 
výjimeènì volilo v tìlocviènì základní školy 

v Suchých Lazcích. Již pøi otevøení volební 
místnosti ve 14 hodin bylo u voleb kolem 
desítky obèanù. Prvním volièem byl starosta 
Mgr. Petr Oriešèík. Volební místnost byla pro 
obèany pøipravena 26.1.2018 od 14-22 hodin 
a 27.1.2018 od 8-14 hodin.
Výsledky 2. kola:
Volièi v seznamu: 852, Vydané obálky: 639, 
Volební úèast: 75%, Odevzdané obálky: 639, 
Platné hlasy: 638.
Zeman Miloš Ing. 393 hlasù (61,59%)
Drahoš Jiøí prof. Ing. DrSc., 245 (38,40%) 
Páteèní Valnou hromadu 26. ledna, která 
zaèala po 18. hodinì v sále Hostince U Baly, 
svolal jako každoroènì výkonný výbor TJ Suché 
Lazce. (Celkem pøišlo 28 èlenù a 7 hostù.)
Více na stranì 26.

V úterý 30.1. v 18:00 hodin se konala schùzka 
pracovní skupiny "Kulturák" zamìøená na 
opravy kulturního zaøízení. Starosta pøed 
samotným projednáváním obeznámil skupinu 
s plánem oprav a jejich finanèní nároèností. 
Poté pøistoupil k jednotlivým bodùm oprav.
Ve ètvrtek 1. února po 16. hodinì se konalo 
v kulturním zaøízení veøejné projednání EIA 
k zámìru vybudování haly spoleènosti RKL. 
Veøejné projednání svolal Krajský úøad MSK 
obor životního prostøedí na základì negativních 
pøipomínek obèanù, starosty a zastupitelstva 
k zámìru RKL, potažmo posouzení EIA. Více 

TJ Suché Lazce - Lazio

V pátek 1.12.2017 probìhla v sále Hostince 
U Baly velká fotbalová rozluèka. Nejmenší 
dìti pøípravky pod vedením Zdenky Koláøové 
pøevedly rodièùm a hostùm jak jsou šikovné na 

tréninku. Starší dìti pod vedením trenérù 
Martina a Lucky si pøipravily úžasný bojový 
pokøik, který je bude provázet po následující 
sezonu. Dìti dostaly velice dobrý fotbalový dort 
ve tvaru høištì a na každého èekal malý 
marcipánový fotbalový míè. Dorazil i pan 
starosta Petr Oriešèík a jak u nìj bývá zvykem, 
nepøišel s prázdnou, všichni byli nadšení hlavnì 
z dáreèku v podobì píš�alek. Dìti i rodièe 
si rozluèku parádnì užili. Dìkujeme Hostinci 

U Baly za pomoc pøi pøípravì teto akce.
V pátek 12.1.2018 probìhl v Hostinci U Baly 
4. Lazio Disco Ples. Dìkujeme všem, kteøí 
pøišli (cca 100 hostù), pobavili se, zatancovali si 
na starší hity až po ty souèasné, které pouštìl DJ 
Pavel Šindláø. Velký dík patøí všem, co 
pomáhali s pøípravami plesu a hlavnì všem 
sponzorùm za krásné a hodnotné ceny.
V pátek 26.1.2017 se uskuteènila Valná 
hromada, která zaèala po 18. hodinì v sále 
Hostince U Baly, svolal ji jako každoroènì 
výkonný výbor TJ Suché Lazce. Celkem pøišlo 
32 èlenù a 7 hostù. Èlenové výboru zhodnotili 
rok 2017 a seznámili pøítomné s dalšími plány 
na rok 2018. Pøísedící byli také seznámeni s 
hospodaøením TJ a návrhem rozpoètu na letošní 
rok. Po skonèení Valné hromady následovalo 
obèerstvení a diskuse.

Turnaj fotbalových nadìjí
V sobotu 10.3.2018 probìhl v tìlocviènì ZŠ 
gen. H. Píky a MŠ ve Štítinì poslední z turnajù 
organizovaných v zimní pøestávce. Pod názvem 
turnaj "Fotbalových nadìjí" byl urèen  malým 
fotbalistùm, roèníkù narození 2011 a mladším. 
Turnaje  se zúèastnila  mužstva: FK Sokol 
Mokré Lazce, MFK Kravaøe, TJ Suché Lazce 
a TJ Tatran Štítina. Hrálo se systémem každý 
s každým jednokolovì s délkou hrací doby 1 x 
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než 20 obèanù pøišlo vyjádøit svùj nesouhlas 
s vybudováním další, ještì vìtší haly v areálu 
RKL. Zaznìla øada relevantních pøipomínek 
a nedostatkù k posouzení EIA a zámìru jako 
takovému. Na projednání se dostavili zástupci 
RKL vèetnì pana K. Suchánka, zpracovatelka 
EIA Ing. P. Žídková, zpracovatel posudku 
Ing. Luboš Štancl, zástupce úøadu MSK 
Ing. D. Kuèová a Mgr. K. Hujíková, za MÈ 
Suché Lazce Mgr. P. Oriešèík a sucholazeètí 
obèané. Jednání, na které se dostavila také 
Èeská televize, trvalo do 17:45 hodin. Z celého 
jednání je poøízen audio záznam a živé vstupy 
do vysílání ÈT.

V pátek 2. února 2018 mìly dìti ze základní 
školy pololetní prázdniny. 
V sobotu 3.2. odpoledne od 14 do 15:30 se 
konalo setkání pracovní skupiny, (kterou 
svolal starosta) zamìøené na plánované èištìní 
remízkù od høbitova ke Strážnici. (Odstranìní 
spadlých stromù, výsadba nových apod.) 
Pracovní skupina, které se úèastnili zástupci 
sdružení Hoš�ata, starosta, zastupitelé a další 
obèané, vyhodnotila souèasný stav 
a naplánovaly se další postupy.
Klub rodièù uspoøádal v nedìli 4. února ve 
14 hodin v sále Hostince U Baly Maškarní 
karneval. Pro dìti a rodièe v maskách 
a kostýmech pøipravila zábavu skupina 
"KlaunFamily". Více na stranì 12.

Po vydatné snìhové nadílce kolem 13.2. došlo 
opìt k problémùm s odklízením snìhu u vozidel, 
která nerespektují pravidla parkování. 
Automobily, které jsou odstaveny na chodnících 
a komunikacích, jsou velkou pøekážkou pøi 
odklízení snìhu.
14. února v rámci jednání zastupitelstva 
mìstské èásti Suché Lazce byl vznesen návrh 
možného využití prostoru pøed obecním høištìm. 
Návrh obsahoval vybudování workoutového 
høištì. Na základì tohoto návrhu byla 
zpracována pøedbìžná pohledová studie, jak by 
mohl být prostor pøed obecním høištìm využit 
nejenom pro workout, ale také pro dìti 
a samozøejmì pro návštìvníky obecního høištì. 
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce by tento 
projekt rád navrhl do dotaèního programu 
"Nápadù pro Opavu 2018". O pøípadné 
realizaci mohou rozhodnout obèané  
hlasováním na webu mìsta. 

Ze støedy na ètvrtek (14.-15.2.) došlo k poruše 
vodovodního øádu (vývìr vody) na ulici "Ke 
Strážnici" v úseku èp. 14 a èp. 12. Oprava øádu 
byla provedena SmVaK do jednoho dne.
Klub dùchodcù Veselé berle se umí bavit. 
Ve ètvrtek 15. února si na pravidelném setkání 
zorganizovali "Pyžamovou párty". Èlenové 
klubu si pøichystali opravdu nápadité úbory. 
Nejlepšími byli manželé Kaštovští a za to byli 
odmìnìni láhví sektu. K pyžamovému reji hrál 
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projevila v jeho kázáních, uklidòoval lidi 
a nabádal je ke klidu a pokoji, nebo� pøijdou 
lepší èasy. Uvedená slova byla vysvìtlena 
nìmeckou policií jako brzký "zánik III. Øíše." 
To vše bylo signálem pro gestapo, aby P. Josef 
byl sledován. Jako knìz byl internován do 
koncentraèního tábora v Dachau, kde bylo 
soustøeïováno duchovenstvo. Jeho život 
v táboøe byl pak plný hrùz, nejistoty a umírání, 
pøesto nebyl zlomen a podle dochovaných 
motákù zapisoval události a kázání. Tyto 
dokumenty pak dokazují jeho vlastenectví 
a jeho nezlomenou duchovní jistotu, která mu 
dávala sílu pøežít a doèkat se osvobození.
Co byste si do budoucna pøál, pane Sáòko? 
"Pøál bych si, aby Nové Sedlice i nadále byly 
obcí, kde se udržuje soudržnost mezi lidmi 
a uchovává kulturní dìdictví našich otcù, 
tradice a zvyklosti." redakce David Závìšický

ale i pro studenty pøi disertaèních pracích. 
Karel Sáòka (praprapradìd) Byl po svém otci 
obecním písaøem a pokraèoval v jeho zápiscích 
rodové kroniky od roku 1807 až 1838. 
Eduard Sáòka (prapradìd) Pochází z Doubra-
vice nad Svitavou. Jeho otcem byl Karel Sáòka. 
Jako mladík prošel velký kus svìta. O všem 
svìdèí dochované písemné záznamy, které 
poctivì vedl od roku 1809. Záznamy jsou 
vedeny v jeho rodinné kronice, kterou nazval 
"Kniha pro pamì�" a je volným pokraèováním 
kroniky jeho otce. Nádherným dokladem, který 
pøevýšil rodovou kroniku, je jeho váleèná 
knížeèka "První moje zkušenost", kterou sám 
v roce 1894-95 pøeložil z nìmèiny do èeštiny.  
Hugo Václav Sáòka, rodák z Doubravice,
se narodil do rodiny s dlouhou písmáckou 
a kronikáøskou tradicí. Pùsobil v Rudici jako 
naduèitel. Patøí k poslední generaci 
"amatérských" archeologù, která objevovala 
Moravský kras a zaèala systematicky chránit 
zdejší archeologické a paleontologické lokality. 
Sáòkovy badatelské zájmy se zpoèátku 
orientovaly k obecné vlastivìdì a lidové 
zbožnosti Moravského Švýcarska, o niž 
publikoval nìkolik èlánkù a fejetonù. Cenné 
jsou vlastivìdné práce, publikované v Èasopise 
Moravského zemského muzea "O sklárnách 
v Olomuèanech a Molenburku" a "Selské 
nádobí na Blanensku". H.V. Sáòka dal 
neobvyklým olomuèanským kalcitovým 
konkrecím èeský název "koblížek". 
P. Josef Sáòka, vlastenecký knìz, kaplan, 
administrátor, faráø, dìkan, konzistorní rada, 
arcibiskupský not, absolvent Karlovy univerzity 
fakulty teologie. Rodák z Doubravice nad 
Svitavou. Byl knìzem, který byl nositelem 
vyznamenání Váleèného køíže 1939, Za zásluhy 
I. a II. stupnì, Za chrabrost. Pùsobil v mìstì 
Radnice. V dobì nìmecké okupace 1938, po 
obsazení Sudet, se dostal do nevole nìmeckého 
režimu. Jeho vlastenectví a láska k vlasti se foto:  delta potoka Sedlinka.Josef Kluda,

na harmoniku pan Vitásek a na ozembouch 
tradiènì pan T. Vašek. Všichni se dobøe bavili.

Ètyøi muži byli pøistižení pøímo bìhem 
krádeže v Suchých Lazcích. Všichni ètyøi jsou 
z Bruntálska. Nejmladší má dvaadvacet let, dva 
mají ètyøiadvacet let a nejstarší je devìta-
ètyøicetiletý. Drzost jim nescházela, protože 
o krádež se pokusili 22. února za bílého dne. 
Kolem poledne pronikli na oplocený pozemek 
jednoho z rodinných domù v ulici Ke Strážnici. 
Chtìli si odnést zbytky rozházených 
šestikilových kabelù za 160 korun. Jenže je 
uvidìl všímavý svìdek a následnì je zadržela 
pøivolaná policie. Ta zjistila, že jeden 
z ètyøiadvacetiletých mužù, je recidivista. 
(zdroj: Region Opavsko)
Mládež Suchých Lazcù uspoøádala 24.2. již 11. 
roèník Pochování basy. Ve 20 hodin se konal 
v sále Hostince U Baly veèerní program. K tanci 
a poslechu hrál DJ Michal Seidl. Nechybìla také 
tradièní bohatá tombola. 
Všechny dochované roèníky Pochování basy 
v naší obci najdete na webu: 
http://www.suchelazce.cz/aktuality/kategorie/po
chovani-basy 
Od 1. bøezna se mìní ordinaèní doba 
praktického lékaøe v Suchých Lazcích z dùvodu 
slouèení s ordinací na adrese Maøádkova 8 
v Opavì, ambulance bude v naší obci v provozu 
vždy v pondìlí od 14:00 do 16:00 hodin a ve 

støedu od 8:00 do 11:00 hodin. Obèané naší 
obce mohou dle potøeby navštívit také opavskou 
ordinaci. Ordinace Maøádkova 2371/8, 74601 
Opava tel. 553 718 278
Pondìlí 8:00 - 12:00
Úterý 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 preventivní 
prohlídky na objednání
Støeda 13:00 - 18:00
Ètvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 preventivní 
prohlídky na objednání
Pátek 8:00 - 12:00
Ordinace Pøerovecká 9/21, 74795 Opava 
Suché Lazce tel. 737 823 663
Pondìlí 14:00 - 16:00
Støeda 8:00 - 11:00
Harmonogram strojního zametání vozovek 
v mìstské èásti Suché Lazce v roce 2018
1. termín: 12.4. (èt.) 10.5. (èt.) 14.6. (èt.) 12.7. 
(èt.) 16.8. (èt) 14.9. (èt.) 12.10. (èt.)
2. termín: 13.4. (út.) 11.5. (pá.) 15.6. (pá.) 13.7. 
(pá.) 17.8. (pá.) 13.9. (pá.) 11.10. (pá.)
Pro každý mìsíc jsou navrženy dva možné 
termíny úklidu. První termín je hlavní, v tento 
den bude zahájeno strojní zametání. Druhý 
termín je urèen k pøípadnému dokonèení úklidu. 
V pøípadì špatných povìtrnostních podmínek 
bude zahájení nebo dokonèení úklidu odloženo 
na nejbližší pracovní den, pokud nebude 
s pøedstaviteli pøímìstských èástí dohodnuto 
jinak. Žádáme obèany, aby v dané dny 
neblokovali cestu úklidovým vozùm.
Obecní úøad ve spolupráci s øeznictvím Lukáš 
Gebauer poøádal 3. bøezna od 8:00 hodin 
v kulturním domì 4. Zabijaèkové hody, 
s pravou slezskou domácí zabijaèkou. Venku 
probíhal prodej masných výrobkù a v kulturním 
domì lidová zábava s muzikou. Na harmoniku 
hrál pan Vitásek (letos bez nemocného T. Vaška).
Od 5. bøezna bylo kulturní zaøízení uzavøeno 
pro veøejnost z dùvodu chystané opravy. 
Havarijní stav støechy kulturního domu si 
vyžádá delší opravu, která zaène bìhem jarních 
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26 let vykonával funkci výpravèího a propra-
coval se až na technická místa. Z železnièního 
uzlu Bohumín byl pøeložen do stanice Opava 
východ. V Opavì svoji pracovní dráhu uzavøel 
v roce 1999. Mezitím se natrvalo usadil 
v Nových Sedlicích, které považuje za svùj 
druhý domov.
V roce 1997 došlo k znovuosamostatnìní obce 
(Nové Sedlice byly 1974-1997 souèástí Štítiny). 
Novì zvolený starosta MUDr. Tomáš Both 
jmenoval pana Sáòku kronikáøem. Tomáš Sáòka 
èasto øíká: "Kronikáø má tøi povinnosti: 
zachycovat souèasnost, znát minulost a s tou 
minulostí pracovat a seznamovat s ní obèany". 
Poøádal nìkolik pøednášek o štítinském panství, 
komárovské farnosti, Nových Sedlicích 
a dalších historických zajímavostech. Prošel 
øadu dokumentù a� už v okresním èi zemském 
archivu (v Opavì, Olomouci, Brnì, Rajhradì 
a Blansku). Dle jeho slov: "Každý èlovìk, který 
po svìtì kráèí, zanechává za sebou stopy. Stopu 
plytkou, hlubší nebo hlubokou. A já právì ty 
hluboké stopy našich pøedkù pøipomínám, 
aby si lidé vzali z toho ponauèení, vše kladné 
a podstatné."
Pøi pátrání po historii není nouze o zajímavé 
okamžiky. Tak se napøíklad podaøila objevit 
unikátní sbírka fotografické dokumentace od 

øídícího uèitele Josefa Klaudy. Pan Sáòka našel 
Klaudova vnuka, který zachránil 
prvorepublikovou fotodokumentaci jeho 
dìdeèka. Pøinesl z pùdy bedýnku, ve které bylo 
120 sklenìných negativù zabalených 
v papírových sáècích "z pauzáku". Na sáècích 
byl také popis s nastavením expozice, datum 
zhotovení fotografie a informace o poèasí 
v dobì focení. J. Klauda, který se stal èestným 
obèanem, Nových Sedlic, fotografoval nejen 
svoji rodinu, ale také objekty v obci, kaplièky, 
školu, lidi, náves apod. Kvalita negativù byla 
velmi vysoká a obec Nové Sedlice uspoøádala 
výstavu tìchto fotografií, zvìtšených do velkých 
formátù.
Pan Sáòka má velmi zajímavé pøedky, kteøí se 
podobnì jako on se vìnovali také historii. 
Pochází z rodu písmákù, kronikáøù a uèitelù.

Nìkteøí významní pøedci pana Sáòky:
Jan Sáòka (ètyøikrát pradìd). Stal se osobností 
v Doubravici. Byl místopøísežným písaøem 
mìsteèka Doubravice, vedl rodovou kroniku 
od roku 1762 - 1807, purkrechtní knihu a další 
dokumenty radnice. V kronice zapisoval nejen 
rodinné události, ale sledoval poèasí a dìní na 
panství. Zachytil události i mimo panství a tak je 
tato kronika cenným dokumentem nejen pro rod, 

bøezen 2018

mìsícù (v závislosti na poèasí). Dojde také 
k rozsáhlé úpravì interiéru kulturního domu. 
Z tohoto dùvodu bude zaøízení uzavøeno na cca 
4-5 mìsícù a nebudou po dobu úprav pøijímány 
poptávky na soukromé a kulturní akce v 
kulturním domì. Dìkujeme za pochopení.
Zhoršená smogová situace (špatná - stupeò 5) 
v Severomoravském kraji se znaènì projevila 
6. bøezna také v naší obci. Jako "velmi špatná" 
(stupeò 6) byla oznaèena situace v Karviné.
Ve ètvrtek 8.3. se konal další z pravidelných 
kontrolních dnù na staveništi vodní nádrže 
Sedlinka. Zadavatel stavby Lesy Èeské 
republiky, s.p. spoleènì s realizátorem stavby 
TOMI - REMONT a.s. provádìli pravidelnou 
kontrolu realizovaných prací. Pøedpokládaný 
termín dokonèení odbahnìní VN Sedlinka je 
naplánován na záøí 2018. Je odtìženo cca 80% 
nánosù, je také realizována èást odkalovací 

hráze. Novì zadavatel zadal realizaci projektu 
na požerák, který již nevyhovuje a bude 
realizována jeho totální rekonstrukce. Bude 
vypsáno další výbìrové øízení na zhotovení 
nového požeráku a samotné napouštìní pøehrady 
se kvùli tomu bude realizovat v roce 2019.
V úterý 13.3 v 18:15 hodin se v kulturním domì 
konalo 30. zasedání zastupitelstva MÈ Suché 
Lazce. Na programu bylo mimo jiné: bod 3. 
Schválení dotací pro složky v Suchých Lazcích 
ve výši: - TJ Suché Lazce 200 000 Kè, - SDH 
Suché Lazce 93 000 Kè, - Støelecký klub polní 
kuše 53 000 Kè, - Myslivecké sdružení Hoš�ata 
30 000 Kè, - Klub dùchodcù 30 000 Kè, 
- AVZO 25 500 Kè, dále pak 7. Schválení 
výbìrového øízení na zhotovitele opravy 
KZ, 8. Schválení prostoru pro svatební obøady 
v Suchých Lazcích, 9. Referendum v Suchých 
Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova, 
10. Chodník Pøerovec, 11. Oprava vjezdu 
v centru obce (Moštárna) apod.
Jednalo se o poslední akci v budovì kulturního 
domu. Další den následovaly pøípravné práce na 
opravu budovy.
13. bøezna od 16:00 hod. na obecním úøadì 
v kanceláøi starosty obce mohli obèané opìt 
využít bezplatné právní poradny, kterou 
poskytujeme všem obèanùm Suchých Lazcù. 
V rámci bezplatné právní poradny novì 
nabízíme také možnost øešení prostøednictvím 
návrhu na oddlužení v rámci insolvenèního 
øízení (lidovì osobní bankrot). Tyto návrhy 
zpracovává advokátní kanceláø, vykonávající 
pro nás bezplatnou poradnu pro klienta zcela 
zdarma! Samozøejmì bezplatnou právní 
poradnu mùžete využít pro dotazy a rady ze 
všech sfér práva. 
Ve ètvrtek 15. bøezna v 18:00 hodin se konala 
schùzka pracovní skupiny "Kulturák" 
zamìøená na opravy kulturního domu. Cílem 
schùzky byl výbìr materiálù a návrh 
technických øešení oprav. foto: Podvihovský mlýnek.Josef Kluda, 

foto: náves N. Sedlice.Josef Kluda, 
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Zprávièky ze sucholazecké školièky a nechybìlo ani typické èeské domácí sladké 
peèivo, o které se postaraly zamìstnankynì 
školy a stážistky si ho velmi pochvalovaly!
Od prvních hodin ve škole se stážistky ocitly 
v obležení drobotiny. První koleèko bylo 
seznamovací a pøedstavovací, poté v rámci 
prezentací se dìti vyptávaly na nejrùznìjší 
zajímavosti z bìžného života, využívaly známá 
slova slovní zásoby a snažily se pøímo nebo 
opisem zjistit co nejvíc informací.
V prùbìhu týdne se naši hosté spolu s žáky 
podívali do Opavy do Muzea ošetøovatelství ve 
Slezské nemocnici Opava, užili si Valentýnský 
den a vyrobili spoustu zamilovaných 
nezbytností a zapojili se také do našeho 
celoroèního projektu Voda. Èinnost školy ale 
pokraèuje dál a po jarních prázdninách, které 
probìhly od 5. bøezna do 9. bøezna 2018, se 
vracíme do pracovních kolejí. Ve støedu 21. 
bøezna 2018 si rodièe s dìtmi mohli v rámci 
Velikonoèních dílen vyrobit jarní dekorace 
a vyzdobit kraslice a žáky jako odmìna èekají 
velikonoèní prázdniny, a to ve ètvrtek 
29.3.2018. Hned po Velikonocích pak pøivítáme 
ve ètvrtek 5. a v pátek 6. dubna 2018 
pøedškoláky u Zápisu do 1. roèníku ZŠ. 
Všichni malí i velcí ze školy i školky pøejí 
krásné a pohodové Velikonoce! 

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Ve dnech 11. - 18.2.2018 škola na základì 
"Smlouvy o spolupráci na projektu EDISON" 
hostila skupinu tøí vysokoškolských studentù 
z rùzných zemí svìta, kteøí, mimo nás, stráví 
vždy jeden týden na jedné mateøské, základní èi 
støední škole. Naši školu navštívily studentky 
z Ruska - Tatarstánu, Ukrajiny a Turecka. Jsou 
to vysokoškolsky vzdìlaní lidé, kteøí dìtem 
podávají prezentace o své zemi, vedou diskuze 
na rùzná témata, baví je a hrají hry. Každý 
z nich pøedstavuje svou zemi, zajímavosti 
a zvyky. Žáci i pedagogové mají možnost 
srovnání života v Èeské republice s jinými 
zemìmi svìta a procvièují se v hovorové 
angliètinì. Studenti byli ubytování v 
hostitelských rodinách, které se do projektu 
zapojily jako partneøi. Velice si vážíme ochoty a 
nabídky všech tøí rodin. Dìkujeme proto 
jmenovitì rodinì paní Sylvy Novákové a 
Natálce, Barèi a Nikèi a také Lucce Denerové, 
manželùm Katce a Tomášovi Kubesovým a 
jejich Tamarce a Nelèi, paní Barèi Kalusové a 
její rodinì a panu Marku Škrobánkovi. Rovnìž 
dìkuji paní Stáni Ptáèkové za zaøízení exkurze v 
muzeu Slezské nemocnice i celému uèitelskému 
sboru. Studentky mìly zajištìny snídanì i veèeøe 
v hostitelských rodinách, obìdy ve škole 

Známí neznámí

V bøeznovém Zpravodaji Vám pøinášíme 
rozhovor s novosedlickým kronikáøem panem 
Tomášem Sáòkou. Práce pana Sáòky v oblasti 
historie je natolik rozsáhlá, že pokrývá nejen 
Nové Sedlice a Štítinu, ale také Suché Lazce, 
Komárov a další obce v okolí. Jako kronikáø se 
vìnuje nejen historické a badatelské èinnosti, 
ale dìlá také øadu besed a pøednášek pro širokou 
veøejnost. Za zmínku stojí rozhovor s T. Sáòkou 
v Èeském rozhlase. V nejbližších mìsících 
vyjdou aktuálnì dvì jeho knihy, které 
pøipravoval nìkolik let. Jsou to "Pamìti 
farnosti komárovské" (vydané k 250letému 
výroèí zdìného kostela) a "Nové Sedlice - 
pamìti obce"(druhé vydání). Jako kronikáø však 
pøipravil v minulosti také øadu jiných publikací. 
Zajímavá je jeho èinnost v generalogii, kde 
krom svého rodokmenu zpracoval nìkolik 
dalších rodokmenù. Pan Sáòka, povoláním 

Vážení ètenáøi, v této rubrice jsme Vás již 
v minulém èísle informovali o zajímavých 
osobnostech a spoluobèanech z naší obce, kteøí 
mají zajímavé záliby nebo osobní a spoleèenské 
úspìchy. Do budoucna bychom zde chtìli 
pøiblížit také zajímavé rodáky a osobnosti naší 
obce z doby minulé. Budeme rádi za vaše tipy.

železnièáø, je nyní v dùchodu a naplno se vìnuje 
historii jako kronikáø Nových Sedlic. Jak se 
k tomuto koníèku dostal? Již jako kluk od roku 
1955 si dìlal drobné denní zápisky a poznámky, 
ve kterých zachycoval pravidelnì bìžné 
události. Nejdøíve je zapisoval okrajovì (osobní 
poznámky) a s pøibývajícím vìkem zaèal psát 
o událostech více komplexnìji. Má vedený 
deník z vojenské prezenèní služby (kde sloužil), 
pozdìji také z práce. Dokonce zapisoval 
všechny smìny, kde pracoval a na kterých 
místech a postech pùsobil. Odjakživa inklinoval 
k železnici. Stal se železnièáøem, jak se øíká, 
"tìlem i duší". Vìnuje se i železnièní nostalgii.
Narodil se ve Zlínì a mládí prožil v Babicích 
u Uherského Hradištì. Bìhem studií žil 
v Ostravì a v Bohumínì. Studoval na Vyšší 
železnièní prùmyslové škole v Èeské Tøebové, 
(nastupoval do školy 9 let po válce). Železnice 
byla tehdy polovojenskou organizací. Na 
internátu fungoval podobný øád jako v armádì 
(kromì výuky zde byly vycházky, denní rozkaz 
a pod.) V roce 1958 odmaturoval a ihned dostal 
umístìnku pro funkci výpravèího na Slovensko 
do stanice Lúky pod Makytou. V roce 1958 
zaèal sloužit jako výpravèí ve Štítinì za 
pøednosty p. Zahradníèka. Následnì prošel 
rùznými stanicemi na Moravì a ve Slezsku. 

bøezen 2018

T. Sáòka pøednáší posluchaèùm v N. Sedlicích.

Tomáš Sáòka na pøednášce v kapli S. Lazce.
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Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

V nedìli 4.2.2018 poøádal Klub rodièù 
v Hostinci u Baly už pátý Maškarní karneval. 
Dìkujeme všem, co pøišli užít si s námi a se 
zábavnou agenturou "Klaun Family" nedìlní 
odpoledne. Velký dík patøí sponzorùm - 
Hostinec u Baly, Hasièi Suché Lazce, Fotbalisté 
Suché Lazce, Hypermarket Globus Opava, 
mìsto Opava, Innogy (RWE) Ostrava, PF Plasty 
cz Chuchelná, Eva Pivodová (Opavia) a všichni 
rodièe, kteøí pøispìli buï vìcným èi finanèním 
darem. Dále dìkujeme maminkám a babièkám 
za sladké obèerstvení, které všem moc chutnalo. 
Dìkuji také za dobøe odvedenou práci v šatnì, 
kterou nám zajistili Terezka Èeperová a Lukáš 
Lenc. Letos jsme odmìnily malým pøekvapením 
i rodièe, kteøí pøišli v maskách a kostýmech. 
Jsme rádi, že si náš poslední Maškarní karneval 
všichni užili stejnì jako my.

Klub rodièù chce vyzvat všechny rodièe, kteøí 
by rádi vedli tento klub a poøádali akce pro 
naše dìti. Už v záøí 2017 jsem ve školce i škole 

na tøídních schùzkách oznámila konec našeho 
pùsobení a nabídla tuto funkci nìkomu dalšímu. 
Bohužel se k dnešnímu dni nikdo nepøihlásil. 
Je nám to všem velice líto, že od následujícího 
nového školního roku budou akce pro dìti 
"v ohrožení" a nikdo je nebude organizovat. 
Jedinou akcí, kterou dál povedeme, bude na 
podzim v období "Dušièek" - Taškaøice - stezka 
odvahy. Dávaly jsme návrh, že si mùžou rodièe 
rùzné akce rozdìlit a každý bude poøádat nìco 
jiného a pøíležitostnì se i vystøídají. To už záleží 
na budoucí domluvì. V každém pøípadì budu 
moc ráda, když si to všichni ještì nechají projít 
hlavou a v pøípadì zájmu mì budou 
kontaktovat. Moc dìkuji všem, kteøí nám po 
dobu pìti let na našich akcích pro dìti pomáhali 
a úèastnili se Drakiád, Taškaøic, Maškarního 
karnevalu èi Pohádkového lesa.
Nejvíc dìkuji svým kamarádkám (Monika 
Ondrová, Lada Popková, Petra Nelešovská, 
Zdenka Koláøová a Barbora Zavìšická), které 
po celých pìt let se mnou spolupracovaly a bez 
kterých by to nebylo ono.

Za Klub rodièù Vlaïka Lencová 

28. dubna soutìží ve støelbì z malorážky 
"O Pohár osvobození Suchých Lazcù". Pro 
veøejnost pøipravujeme již tradièní soutìž 
tøíèlenných družstev ve støelbì z malorážky 
a soutìže pro dìti. Obì akce probìhnou 20. 
kvìtna. Turnaj v nohejbale trojic je naplánován 
na 16. èervna. Tím uzavøeme nejdùležitìjší akce 
prvního pololetí tohoto roku. Na všechny akce 
zveme všechny pøíznivce a zájemce o sportovní 
støelbu. Ing. Bøetislav Janošek

Závìr roku 2017 byl ve znamení oslav 50. 
výroèí založení našeho spolku AVZO Skála 
v Suchých Lazcích. O oslavách jsme informo-
vali v minulém vydání Zpravodaje.
Poslední akcí byla netradièní soutìž ve støelbì 
z rùzných zbraní a to v šesti disciplínách. 
Støílelo se z malorážky, rùzných pistolí 
a vzduchové pušky. Dalo by se øíct, že za 
studeného poèasí zvítìzili všichni úèastníci 
soutìže. Touto akcí jsme symbolicky uzamkli 
støelnici z hlediska støeleckého roku.
Èinnost v roce 2018 zahájíme 7. dubna brigádou 
na odstranìní opatøení provedených k zazimo-
vání objektu støelnice a na pøípravou celého 
areálu na letošní sezónu. Mimo to budeme 
pøipravovat nové uchycení terèových rámkù, 
odstranìní popadaných náletových køovin, 
výmìnu okapù a celou øadu dalších údržbových 
a úklidových prací. Brigády budou pokraèovat 
podle potøeby až do konce dubna. Co se týèe 
plánovaných akcí, sportovní èinnost zahájíme 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

Kalendáø kulturních akcí v Suchých Lazcích na nejbližší období
V sobotu 7. dubna od 9:00 hodin se uskuteèní 
celodenní brigáda èlenù AVZO na zprovoznìní 
støelnice, celkovému úklidu a pøípravì.
V pondìlí 9.4. v 17:00 hodin se koná veøejná 
debata k bionádobám (hnìdé popelnice) v sále 
Hostince U Baly.
14.4. bude probíhat sbìr železného šrotu 
a elektroodpadu, poøádá SDH Suché Lazce.
20.4. probìhne oslava 73. výroèí osvobození 
obce Suché Lazce Rudou armádou. 
21.4. Obecní úøad poøádá ve støedu obce 
u pøíležitosti oslavy vzniku èeskoslovenského 
státu kulturní akci 100 let republiky.
28.4. probìhne na Strážnici v areálu støelnice 
33. roèník soutìže ve støelbì z malorážky 
"O pohár osvobození Suchých Lazcù 2018"

28.4. od 15:00 hodin se koná na Strážnici 
v areálu støelnice tradièní "Pálení èarodìjnic" 
se smažením vajec. (Poøádá SDH Suché Lazce)
5.5. probìhne celodenní spoleèenská akce 
"Suché Lazce slaví Den Zemì 2018" formou 
brigády (Bude probíhat výsadba stromù v obci)
8.5. SDH Suché Lazce poøádá jarní kolo hry 
Plamen, na obecním høišti.
19.5. Klub polní kuše Suché Lazce zve své 
pøíznivce na venkovní závod "Èeský pohár, 
Èeská liga" na obecním høišti .
20.5. od 9:00 hodin probìhne v areálu støelnice 
"Soutìže ve støelbì tøíèlenných družstev 
2018," odpoledne od 15:00 h. - "Soutìž dìtí do 
15 let ze vzduchové pušky". Poøádá AVZO.
Uzávìrka èervnového zpravodaje je 11.6.2018.
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Mateøská škola Suché Lazce

nazvaných "Zimní hrátky s námi". Pro 
nepøízeò poèasí si pøipravili pár stanoviš�, kde 
pøedškolní dìti musely plnit nejrùznìjší úkoly. 
Od nového roku pravidelnì navštìvují 
pøedškolní dìti "babièky", které našim dìtem 
pøedèítají pøed spaním pohádky a tráví s nimi 
chvilku ze svého èasu. Dìti pøedèítání velice 
baví a jsou za nìj rády.
Pomalièku se se zimním obdobím louèíme 
a nedoèkavì vyhlížíme jaro. Tìšíme se, až 
naplno budeme využívat novou školní zahradu. 
Zároveò nás èekají rùzné jarní akce. Jaro 
pøivítáme velikonoèními dílnièkami, kde 
ve spolupráci se základní školou rodièe a dìti 
vytvoøí velikonoèní dekorace. Urèitì za námi 
pøijede Divadlo Smíšek, aby nám odehrálo dvì 
pohádky. Nesmí chybìt návštìva paní 
Montagové ze Støediska volného èasu v Opavì 
s Klubíèkem. V dubnu, který je pro naši 
mateøskou školu mìsícem zvíøat, navštívíme 
zvíøecí farmu a oslavíme Filipojakubskou noc.  
Pøedškolní dìti èeká v tomto mìsíci zápis do 
1. tøídy základní školy a doufáme, že všechny 
ukáží, jak jsou šikovné. 
Na závìr bych ráda zmínila, že 2. a 3. kvìtna 
2018 probìhne Zápis dìtí do mateøské školy. 
Prosíme rodièe, kteøí by chtìli své dítì pøihlásit, 
a� si již nyní, kdykoli v otevírací dobì mateøské 
školy, pøijdou vyzvednout pøihlášku. K zápisu 
je nutno mimo vyplnìnou pøihlášku pøinést 
lékaøské potvrzení o zpùsobilosti dítìte. Dìkuji. 

Tereza Èeperová

V pøedchozím èlánku jsem již zmiòovala, že 
uvidíme, èím nás pøekvapí paní Zima. I když 
poèasí za okny moc zimu nepøipomínalo, 
pøesto se nám paní Zima pøedstavila už na 
vánoèní besídce pro rodièe, kdy byli do prùbìhu 
besídky pod její taktovkou zapojeni i rodièe. 
Spolu s dìtmi si zahráli nìkolik her, na oplátku 
si vyslechli øíkanky, písnièky a koledy, které 
se dìti v prùbìhu školního roku k Vánocùm 
nauèily. Odmìnou za povedenou besídku byla 
Ježíškova nadílka. Touto cestou bych za celou 
mateøskou školu chtìla moc podìkovat všem 
rodièùm a Klubu rodièù, kteøí na dárky pro 
dìti jakýmkoliv zpùsobem pøispìli. 
Jako každý rok i letos za námi pøišel Mikuláš 
s jeho pomocníky andìlem a èerty. Nìkteré 
dìti Mikulášskou nadílku v mateøské škole 
zažily poprvé a neubránily se slzièkám, ale 
našly se i takové dìti, které samy pøedstoupily 
pøed Mikuláše a zazpívaly svou písnièku. Za to 
jim patøí obrovská pochvala. Naštìstí vše dobøe 
dopadlo a èerti si nikoho neodnesli. 
Prvních snìhových vloèek a s nimi spojených 
pravých zimních radovánek jsme se doèkali až 
v novém roce 2018. Napadaného snìhu jsme 
mohli s dìtmi využít nejen k uèení, ale také ke 
snìhovému dovádìní a k zajímavým pokusùm. 
Žáci 5. roèníku základní školy si pro pøed-
školáky pøipravili odpoledne plné soutìží a her 

Fotografie z "Pyžamové párty" klubu dùchodcù Veselé berle Suché Lazce

foto: Jindøich Louda a Stanislav Kaštovský



strana strana

davedesign - SL zpravodaj  str 14., 19.

www.suchelazce.cz

14. 19.

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Posledním závodem v roce 2017 byla 
Mikulášská nadílka, která se uskuteènila 
9. prosince v tìlocviènì Základní školy 
v Komárovì. Závod byl uspoøádán pod 
hlavièkou oddílu SKPK Suché Lazce. 
Poøadatelé se pøi organizaci závodu nechali 
inspirovat halovým závodem v Chorvatsku. 
Novinkou pro vìtšinu støelcù byla možnost 
sledování prùbìžných výsledkù všech 
závodníkù a hudba, která hrála po celou dobu 
závodu. Pro mnoho støelcù bylo pomìrnì 
obtížné vyrovnat se s novými podmínkami. 
Oldøich Kubesa se nenechal rozhodit a se svým 
výkonem obsadil krásné 2. místo. Sabina 
Kubesová se z prùbìžného 2. místa prostøílela 
až na 1. místo. Tradiènì po oficiálním závodì 
následoval speciální závod o Mikulášskou cenu. 
Tento závod spoèíval ve støelbì pouhých 3 šípù 

na terèe s Mikulášskou tématikou. První místo 
suverénnì ovládl Jan Nedìlník z oddílu Savana 
Klub Kuší Kostelec na Hané. Druhé místo 
patøilo Barboøe Pospíšilové a tøetí místo Irenì 
Hynkové (obì rovnìž Savana Klub Kuší 
Kostelec na Hané.)
V halové sezónì jsme pokraèovali i v roce 2018 
a to 27.1.2018 v Kostelci na Hané. Oldøich 
Kubesa se v kategorii seniorù umístil na 3 místì. 
Sabina Kubesová byla nucena tento závod 
Èeského poháru vynechat ze zdravotních 
dùvodù. Další závod byl opìt v režii Støeleckého 
klubu polní kuše Suché Lazce. Závod se 
uskuteènil 24. února v tìlocviènì Základní 
školy Komárov. Støelba byla opìt po celou dobu 
doprovázena hudbou. Oldøich Kubesa po 
dramatickém prùbìhu závodu nakonec obsadil 
3. místo. Výkon od Sabiny Kubesové nebyl 
100%, i pøesto si vystøílela 1. místo. Halovou 
sezónu støelci ze Suchých Lazcù ukonèili na 
Halovém mistrovství Èeské republiky, které 
se konalo 17. a 18. bøezna v Kostelci na Hané. 
Oldøich Kubesa na nejdùležitìjším závodì 
halové sezóny nezklamal a potvrdil výsledky 

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce nìvidim. Ja nìmìla taku vyhodu. Muj veduci 
zavodu byl velky frajer a jak mi raz rukum pod 
sukòu zajel, ja, mlada Nana, byla s nim na 
pøesèas až do rana a zavistive kolem baby, 
potvory, zanesly tu vìdomos� na odbory 
a u nich sem potom byla zle zapsana".

"No nìni to, Julka, dobra zprava, šak aj to se 
mezi luïma stava, veducimu nejdì dava� velky 
šprajc a krom teho nebyl u nas tenkrat znamy 
AIDS.

Ja spominam ráda ty dni, jak sme na MDŽ pily, 
hodovaly, posluchaly, jak nas každy za robotu 
chvali, od dìcek ze školy slychaly sme basnièky, 
do ruk dostaly sme èerstvu kytku aj bravci se 
mìli fajò z hostiny ze zbytku. 

Od vedeòa dostali sme dary,raz silonky, jindy 
bonbošku, agronom nam pro naladu hral na 
harmošku, no nìbylo to fajne? 
A� možeme ni enem ze zpominek ži�, možem 
dnìska spolu to MDŽ oslavi�, štamprlu si eštì, 
Julka, na oslavu dajme."

"Maøka, viš ty co mì najvìc na oslavach teho 
svatku štvalo? Že slavily ho aj take, dalo by se 
øeknu� eštì holèièky, co pøed kratku dobu teprve 
mìly svoje prvše mìsièky. 
A chlapi, co slavili ten svatek spolu s nami, byli 
jak psi ze øetìzu urvani. Dali pøednos�  tym 
mladicam v tancu, jak zahrala muzika, bo sem 
eštì šumna roba byla, pro mì to byla potupa 
velika.

Ale inak nemam na ten svatek špatne spominky. 
Vyrobniho planu plnili sme podminky, tak co 
bysme se za rok aspoò raz bezstarostnì nìnapily 
na doraz, když to vrchnost platila. Jak se na to, 
Maøka, zpomnim, aj bych se dnìska eštì raz tej 
tvojej koøalky napila."

"Tuž na, Julka, vem do ruky židlik, dopijem tu 
fefermincku pøi tym zpominaòu na zašle dobre 
èasy. Ja a eštì, Julka, spominam si, aj když už 
sem dluho vdova, že mi mùj chlop nìøek zleho 
slova, když sem z teho svatku oslaveòa domu 
pøišla z všeckych dojmu krapet opojena.

Dycky po tych oslavách sepjal ruky 
a povzdechnul: "Aj muj Bože!" a s veliku lasku 
rozestlal mi lože, abych rano zase mohla 
v družstvu podle planu kyda� hnuj.
Julka, možu ti øect, byl on fajny a aj mi byl 
vìrny, ten Francek muj."

"Maøka, ja tež rada spominam na svojeho muža 
Kubu, kolik šumnych roku sem s nim prožila. 
Ale když sem pøišla z oslav rozjaøena za dva dni 
èi za tøi, dal mi aj pøes hubu, že sem se nìzdravo 
zøidila. A mìl aj take øeèi, že ten babsky svatek 
èertu patøi.

Maøka, s tum besedum urobila si mi potìšeni 
dnìska. Fefermincky byla flaška a už nìni, 
jistotnì tì stala cele jmìni, oslava to byla ale 
prava, takova ta naše èeska.

Tuž spánembohem, Maøka, ja už musim ji�, 
musim eštì kury pokludi� a ostatni tu drobnu 
co mam na placu zvìø.

Dlužim ti za chutny truòk aj dobry cvibak, ale 
to mi vìø, esli eštì na tym svìtì budìm chvilu 
byva�, esli teho dožiju, bo sem na tym ze 
zdravim už bidnì, napøesrok se u mì sejdìm pøi 
cvibaku na besedì, budu na to šporova�, jakus 
mincu tydnì.

Myslím si, Maøka, že bylo šumné to naše na 
zašly èas spominani, tuž si pøejme a� tych MDŽ 
eštì paru užijeme spoleènymi oslavami."

Za klub dùchodcù Tichopád Lubomír

bøezen 2018
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Èeské republiky, protože se na základì výsledkù 
z roku 2017 dostala do nominace 10 nejlepších 
sportovcù okresu a právì dne 17. bøezna 2018 
se ve veèerních hodinách konalo slavnostní 
vyhlašování ve Slezském divadle v Opavì. 
V hlavní kategorii jednotlivcù se umístila na 
celkovém 7. místì.
Na obecním høišti v Suchých Lazcích se závod 
ve støelbì z polní kuše uskuteèní 19. kvìtna 
2018. Pøijïte podpoøit domácí závodníky.

Sabina Kubesová

z pøedchozích závodù. V prùbìžných výsledcích 
po prvním dni figuroval na 2. místì, ale nakonec 
skonèil na místì 3. I tak je to pro nìj výborný 
výsledek, se kterým mùže být spokojen. Sabinu 
Kubesovou od ledna sužovaly zdravotní 
problémy a jinak tomu nebylo ani na 
mistrovství. Po celou dobu závodu šlapala sice 
vítìzce na paty, ale v závìru jí došly síly 
a musela se spokojit s 2. místem.
Sabina Kubesová musela opustit po prvním 
závodním dni prostøedí Halového mistrovství 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce

Klub dùchodcù
Lubomír Tichopád

Mìla bys vìdì�, že rychlym letem roznesla se 
revolta žen z Nev Yorku celým svìtem a aj OSN 
uznal ten dnešní deò za svatek všeckych žen. 
Zpomeò se, Julka, jak tehdaj, jak sme eštì byly 
mladše, aj u nas byl zavedeny MDŽ. 

To nas oslavoval skoro každý chlop.
Sem tam kery svoju robu kytku obdaøil, ten deò 
v roku ledaskery aj sam dìckam uvaøil, aj graèi 
pomyl, kdo nìbyl snob.

Šak si zpomeò, Julka, jak to bylo na ten svatek u 
vas ve fabrice. Ja se dobøe pamatam, jak to bylo 
v našim družstvì. Tych slibu, co slyšely sme, jak 
se ženskym dobøe povede až do konca žiti, 
nastal konec totality a my byly v JZD 
s robotu aj s oslavami v øiti.

Ani v televizi nìni vidì� oslav teho svatku 
ve Španìlskym salu od èasu co komunisti odešli 
od valu. Zpominam se, Julka, že tež mì raz na 
ten Hrad v našim družstvì vybrali, bo kravy, co 
na starost sem mìla, v dojivosti na okrese 
vyhraly. 

Když sem byky mìla v opateøe, mìla sem je 
øadnì tluste a u bravku, kde sem par chvil byla, 
ty sem vèecky hýèkala vjac jak svojeho chlopa, 
co k ži�u sem si vybrala. 
Ta zvìø mìla furt vyžrane žlaby, a tak sem se za 
dojnice, za byky aj bravky, za tu jejich opateru 
na Pražský hrad dostala.

Tøi sta ženskych nas tam tenkrat bylo v øadì 
v tym kralovskym sale, co dostalyzme kytku. 
Ja ju mìla aj s høejivym slovem prezidenta, za 
pracu vzornu pøi dobytku. Eštì dnìska Julka 
rada na to zpominam a tak si s tebu židlik tej 
fefermincky dam."

"A víš, Maøka, když tak s tebu piju, že ti 
zavidim? Ja tu svoju minulost tak pìknu 

Maøka vola pøes plot na susedu: "Julka, pøidi na 
besedu, bo se nudíš doma sama jisto, vezmeme 
spolu u mojeho stolu na kus øeèi místo."
Julka kyvnì na pozvani, všeckeho hned nìcha, 
do pantofle zasunì zalatanu ponožku, od 
chalupy strèi kluè pod rohožku, na besedu ku 
susedì Maøce potìšena tym pozvanim spìcha.

Sotva Maøka pekaè staèi vybra� z truby,tym 
razem už ceni na òu Julka svoje tøeti zuby. 
"Co maš dnìska ku besedì za pøièiny", pta se 
Julka, sotva octnì se v kuchyni, "že tu cvibak na 
pekaèu voni až u dveøi v sini?"

Nevìøícnì po kuchyni Julka hledi, opatrnì skrze 
stiskle rety cedí: "Ty mì, Maøka, s tum besedum 
chceš zmas� jakyms trikem, èisty ubrus, èerstvy 
cvibak, kafej s mlikem, na kredencu kvitu 
flaška, nìbudì to na mì pøichystana jakas 
fraška? To mi k tobì jaksi nìsedi."

Šponuje se Maøka v pase, vystrojena uškliba se, 
spokojenì dme se ji hruï. Na svùj vìk je eštì 
roba šumna, ksicht naladi k uvitani Julky jak 
hereèka umna, slavit ma chu�.

"Vitaj, Julka, pøestaò trojèi�, kafeja aj cvibaku si 
vem, tobì to nìdošlo, že je dnìska svatek žen? 
O tym èase MDŽ jsme slavily kdysi, dnìska se 
ten svatek zase vraca. Sametova eufória pomalu 
se mezi ludem už vytraca. Aj když z radia je eštì 
slyše� jakesi bludy, že pry to je svatek totalitnì 
rudy.

bøezen 2018

Petr Teichmann zve obèany na poznávací 
zájezd 4.-10. srpna 2018. Program zájezdu: 
1. den: ranní odjezd ze Suchých Lazcù smìr 
Baltské moøe - Ciechocinek (nejvìtší nížinné 
láznì v Polsku), Malbork (sídlo nìmeckých 
rytíøù v Evropì), ubytování Gdaòsk. 2. den: 
Gdaòsk (perla Baltského pobøeží,jedno z nej-
krásnìjších støedovìkých mìst Evropy), lodní 
výlet na Westerplatte (místo poèátku 2. sv. války) 
3. den: Slowinský národní park mìsteèko Leba, 
píseèné duny. 4. den: Oliwa (nejdelší støedovìký 

kostel Polska), Gdynì (procházka pøístavištìm, 
oceánografické muzeum), Sopoty (procházka 
pompézním letoviskem). 5. den: Helská kosa 
(dlouhý úzký poloostrov v Baltském moøi), 
letoviska Jastarnia a Jurata, mìsteèko Hel 
s fokáriem. 6. den: Elblag-Ostróda (výlet 
nejdelší splavnou vodní cestou v Polsku). 
Odjezd smìr Èeská republika 7. den: Pøíjezd do 
ÈR v brzkých ranních hodinách. Cena: 8.900,- 
Kè Zájemci se mohou pøihlásit u p. Petra  
Teichmanna Suché Lazce, Pøerovecká 16, 
tel. 603 509 878. Závaznou pøihlášku nutno 
podat a uhradit do 30.6.2018.

Zájezd k pobøeží Baltského moøe

Vzpomínky na MDŽ.
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Pøíležitost ke svaté  zpovìdi
sobota 24.3. - Suché Lazce 17:30 - 18:00 h.
nedìle 25.3. - Raduò  07:00 - 07:30 h.,
Nové Sedlice po 11:00 h.
pondìlí 26.3. - Komárov 17:30 - 18:00 h.
úterý 27.3. - Raduò 15:30 - 16:30 h.*, 
Komárov  17:00 - 18:00 h.*
støeda 28.3. - Komárov 17:30 - 18:00 h.
ètvrtek 29.3. - Raduò 15:30 - 16:00 h., 
Komárov 19:15 - 20:00 h.
pátek 30.3. - Komárov 19:15 - 20:00 h.
* zpovídá cizí zpovìdník. Pamatujme na 
závazek, který vyplývá z církevního pøikázání, že 
každý katolík se má vyzpovídat ze svých høíchù 
aspoò jednou do roka a pøijmout Svátost oltáøní 
aspoò ve velikonoèní dobì!

Poøad bohoslužeb
Kvìtná nedìle - 25.3. 
(Doneste si ratolesti s sebou!)
7:30 h. v Raduni Žehnání ratolestí a mše sv. 
8:45 h. v Komárovì Žehnání ratolestí (u sochy 
Panny Marie Lurdské), prùvod a mše sv. 
10:15 h. v Nových Sedlicích žehnání ratolestí 
a mše sv. (Pamatujme, že v noci z 24. na 25.3. 
je zmìna zimního èasu na letní!)
18:00 h. (sobota) v Suchých Lazcích Žehnání 
ratolestí a mše sv. 
Zelený ètvrtek - 29.3.
16:00 h. v Raduni mše sv. veèeøe Pánì
17:00 h. v Raduni spoleèná Adorace 
v "Getsemanské zahradì" 
18:00 h. v Komárovì  mše sv. veèeøe Pánì 
s obøadem mytí nohou 12 mužùm 
19:15 - 20:00 h. v Komárovì spoleèná  Adorace 
v "Getsemanské zahradì" 
Velký pátek - 30.3. (Den pøísného postu!)
9:00 - 12:00 h. v Komárovì soukromá Adorace 
14:30 h. v Raduni pobožnost køížové cesty
15:00 h. v Raduni velkopáteèní obøady

Velikonoce 2018 16:00 h. v Raduni spoleèná Adorace v "Božím 
hrobì"
17:30 h. v Komárovì pobožnost køížové cesty
18:00 h. v Komárovì velkopáteèní obøady
19:15 - 20:00 h. v Komárovì spoleèná Adorace 
v "Božím hrobì"
Bílá sobota - 31.3. (Doneste si s sebou svíèky!)
9:00 - 15:00 h. v Komárovì soukromá Adorace 
v "Božím hrobì"
9:00 - 16:00 h. v Raduni soukromá Adorace 
v "Božím hrobì"
16:00 h. v Raduni mše sv. vzkøíšení Pánì
19:00 h. v Komárovì mše sv. vzkøíšení Pánì
Velikonoèní nedìle - 1.4. (Po každé mši sv. 
žehnání  velikonoèních pokrmù!)
7:30 h. v Raduni  mše sv. 
8:45 h. v Komárovì  mše sv.
10:30 h. v Nových Sedlicích  mše sv.
Velikonoèní pondìlí - 2.4.
7:30 h. v Raduni  mše sv.
8:45 h. v Komárovì  mše sv.
10:30 h. v Suchých Lazcích mše sv.

Pøátelé! Jsem nesmírnì rád, že opìt mám 
možnost jako zdejší duchovní správce, oslovit 
každého ètenáøe tohoto èasopisu. Blíží se k nám 
velikonoèní svátky. V kostele zaèínají obøady 
slavnosti zmrtvýchvstání Pánì žehnáním ohnì! 
A právì plamen veliké dominantní svíce, 
Paškálu, nás v kostele po celých padesát dnù 
velikonoèní doby, tj. až do svatodušních svátkù, 
doprovází jako znamení síly a svìtla, v ducho-
vním rozmìru také jako znamení života 
a poznání pravdy, a každopádnì jako symbol 
Zmrtvýchvstalého Ježíše. Køes�anský spisovatel 
Bruno Ferrero napsal povídku "Oheò". Na 
opuštìný ostrov v Severním moøi vyplavalo šest 
troseèníkù, kteøí se zachránili plavajíce na 
kusech døeva. Jeden z nich rozdìlal malý 
ohníèek, který pomalu doutnal. V okolí totiž 
nebylo døevo, jen sníh a led. Všechny sužovala 
zima. Každý z troseèníkù mìl však u sebe 
vlastní kus døeva, díky kterému se zachránil. 
Nejblíž ohni sedìla žena. Má hodit do ohnì své 
døevo, aby se ohøál nìjaký èernoch vedle ní? 
Další èlovìk poznal svého politického rivala -  
pro nìj by pøece nikdy neobìtoval své prkno, 
které mu zachránilo život. Pak bezdomovec: má 
pomoci boháèi v drahém kožichu? Boháè zase 
myslel jen na své konto a  na vybitý mobil, ne 
na své souputníky. Èernoch vìdìl, že ostatní jím 
opovrhují. Teï se mùže pomstít, nepøiloží své 
prkno do ohnì. A když to tak všechno pozoroval 
poslední troseèník, øekl si: "Když oni ne, ani já 
ne!". A tak všichni zemøeli. Pøitom každý z nich 
pevnì svíral svùj kousek døeva v rukou. 
Nezemøeli proto, že kolem byla zima, ale proto, 
že mìli led ve svém srdci. Nech� také nás 
všechny tento pøíbìh inspiruje k pøemýšlení 
o letošních Velikonocích; snad také v kostele 
pøi pohledu na Paškál a jeho jedineèný oheò 
vzkøíšení: Neskomírá z posledních sil ohníèek 
nìkde blízko nás? Není tøeba podpoøit svìtlo 

Velikonoèní plamen svìtla a teplo? Vždy� i já mohu do ohnì pøiložit svùj 
kousek døeva! Ježíš nás všechny vykoupil také 
prostøednictvím kousku døeva, køíže. Pozor: 
Samotný køíž ale nestaèil! Musel být zde ještì 
èlovìk, a tím byl právì Ježíš Kristus, který 
vìdìl, jak s tím døevem naložit, který nebyl 
sobec, který se na nás høíšníky nehnìval, ale 
toužil po tom, abychom žili, abychom byli 
zachránìni, vykoupeni a mìli nadìji. A proto je 
s námi tento Paškál a jeho oheò, který nám dává 
nadìji, sílu, odvahu, smìr a jistotu. Oheò, který 
už dva tisíce let zachraòuje lidstvo!
Pøátelé! Prosím vás všechny, zamyslete se pøi 
pohledu na plamen velikonoèního ohnì nad tím 
vším, co pro nás udìlal Ježíš, ale také nad tím, 
ve které oblasti a skrze které lidi našeho života 
ho mùžeme následovat a skrze obìtavou lásku, 
odpuštìní a pochopení chránit tento duchovní 
oheò, který dává život a nadìji. Chci také 
pøipomenout, že letos uplyne 250 let od vzniku 
zdìného kostela sv. Prokopa v Komárovì. 
K tomuto významnému výroèí napsal kronikáø 
Tomáš Sáòka knihu Pamìti farnosti komá-
rovské. Knihu, která obsahuje dìjiny celé naší 
farnosti, lze si pøedbìžnì objednat v sakristii 
všech našich kostelù a to až do nedìle 15. 
dubna. Následnì se poèet objednaných knih 
nechá vytisknout. Køest knihy probìhne v pátek 
25. kvìtna v rámci Noci kostelù, kterou letos 
budeme prožívat v komárovském chrámu.
Požehnané velikonoèní svátky a období jara 
Vám všem pøeje: faráø P. Adam Ma³ek 
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