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Vážení spoluobèané, jsem velmi rád, že Vás 
mohu opìt pøivítat u dalšího vydání 
Sucholazeckého zpravodaje, který pøináší 
ohlédnutí za vším podstatným, co se v naší 
krásné obci událo od posledního vydání 
zpravodaje.

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 èervnu 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, bøezen 2019 náklad 350 výtiskù
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Zaèalo nám jaro a já vìøím, že bude plné slunce, 
barev, energie a Vaší dobré nálady. Již tradiènì 
bych chtìl prostøednictvím úvodního slova 
podìkovat všem tìm, kteøí se podílejí na 
kulturním životì v obci. Mìl jsem to štìstí, 
že jsem se mohl úèastnit plesù našich spolkù 
i veèerního zakonèení pochování basy a jsem 
potìšen z úrovnì tìchto akcí. Taktéž máme za 
sebou již pátý roèník zabijaèkových hodù, kdy 
se opìt dostalo na stav "vyprodáno", což v øeèi 
èísel znamená, že bylo prodáno více jak 
250 porcí jídel a to je skvìlé. Šestý roèník 
zabijaèkových hodù bude "pøelomový", jelikož 

zmìníme celkový formát tak, abychom tuto akci 
více zatraktivnili a pøinesli do obce zase nìco 
navíc. Chci také podìkovat všem 
dobrovolníkùm z Tøíkrálové sbírky, pøi které 
se v Suchých Lazcích vybralo celkem 32.230 
Kè, což je velmi dobrý výsledek. Také chci 
podìkovat za aktivní pøístup paní Seidlové, 
která ve spolupráci s obecním úøadem pøipravila 
kurzy malého šití pro dìti. O akci je zájem 
a to mì tìší. V rámci akcí bych vzpomenul ještì 
jednu a to veøejné bruslení na dìtském høišti. Je 
to nová akce v nabídce Obecního úøadu mìstské 
èásti Suché Lazce, která je samozøejmì plnì 
závislá na poèasí. Snažili jsme se pro Vás 
nachystat ledovou plochu na co nejdelší dobu, 
bohužel již zmínìné poèasí nemìlo moc 
pochopení pro naši snahu, ovšem i ten jeden 
týden, jenž nakonec vyšel, stál za to a byl 
zakonèen sobotním veèerním bruslením 
s hudbou a obèerstvením. Zde chci podìkovat 
všem dobrovolníkùm, nebylo Vás málo, a také 
paní øeditelce Škrobánkové, která celou akci 
na dìtském høišti povolila.
Dovolte mi také malé ohlédnutí za 
nejdùležitìjšími událostmi v obci mimo 
kulturních akcí. Zastupitelstvo mìstské èásti 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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rozdìlí mezi dìti v Domì pro matky s dìtmi na 
Rybáøské ulici, pøípadnì dále v zaøízeních 
i v jiných mìstech. Zároveò ve stejném termínu 
a èase probìhne opìt sbìr elektroodpadu. 
Vybírány budou menší i vìtší nefunkèní 
spotøebièe. V pøípadì potøeby odvozu volejte 
p. Davida Vavreèku, tel: 723 647 480. Pokud 
okolnosti dovolí, rádi bychom se také pøipojili 
k akci poøádané obcí "Suché Lazce slaví Den 
zemì". V sobotu dne 27.4. od 15 h. probìhne 
v areálu Strážnice tradièní Pálení èarodìjnic. 
Pro èarodìjnice všeho vzrùstu i vìku budou 
pøipraveny soutìže s odmìnou a letos snad opìt 
i projížïka na koních. K dispozici bude 
obèerstvení a skvìlá smaženice. Jako jedno 
ze tøí SDH v opavském okrese se sucholazeètí 
hasièi podílejí na pomoci pøi akci Èeský den 

Tradièní pochovaní Basy viz strana 23.

proti rakovinì. Ten letošní pøipadá na støedu 
15.5. Také letos probìhne prodej kvìtinek za 
symbolickou cenu 20 Kè, a to na místech, která 
budou upøesnìna rozhlasem a formou plakátù. 
Kvìten patøí akci Daruj krev s hasièi, které 
se úèastní cca 10 èlenù pravidelnì, ovšem 
pøipojit se mùže kdokoliv, kdo má vùli, chu� 
a odpovídající zdravotní stav. Vítání jsou 
pøedevším prvodárci! Pochopitelnì však 
nesmíme zapomenout na soutìže, které jsou 
hlavní náplní jarní sezóny. Hned ta první, 
nejdùležitìjší, jarní kolo hry Plamen, 
se uskuteèní 8.5. v areálu Dukelských kasáren v 
Opavì. Všechny další soutìže budou upøesnìny 
na trénincích a vývìskách u hasièárny a moš-
tárny. Jaro klepe na dveøe a pro hasièe bude opìt 
akèní a pestré! za SDH Pavla Benšová

brezen
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schválilo nákup nového obecního traktoru, 
doufám, že se nám vše podaøí dokonèit co 
nejdøíve a nový traktor budeme moci užívat již 
celé toto léto. Odhadovaná èástka na poøízení 
je cca 500 000 Kè. Také dùležitou akcí je 
schválení zámìru nového sportovištì 
v Suchých Lazcích I. etapa, jež poèítá 
s vybudováním kompletnì nového zázemí pro 
sport a potøeby obce, tak nových prostor pro 
hospodu na obecním fotbalovém høišti. 
V pøípadì, že bychom byli úspìšní i v odkupu 
pozemkù za fotbalovým høištìm smìrem k 
Novým Sedlicím je v rámci - I. etapy zamýšleno 
ještì zrealizovat novou malou "umìlku" a trav-
natou tréninkovou plochu. V rámci této akce se 
již podaøil první významný krùèek a to, že jsme 
se s touto akcí dostali do strategického 
investièního plánu mìsta Opavy, který poèítá 
s dotací na tuto akci ve výši 5 000 000 Kè 
v roce 2021. Èeká nás v tomto pøípadì nelehký 
úkol, ovšem vìøím, že odmìna za tuto práci 
bude skvìlá. Již se také pracuje na pøípravì 
opravy vjezdu do naší Hasièské zbrojnice 
i s kompletní opravou prostoru pøed vjezdem, 
kde jsou umístìny kontejnery na tøídìný odpad. 
Také se koneènì dokonèují pøípravy na opravu 
vjezdu v centru obce u moštárny, a zde je to již 
ve fázi zajištìní povolení. V souvislosti s fungo-
váním Obecního úøadu mìstské èásti Suché 
Lazce bych Vás rád upozornil také na jednu 
novinku, která bude na webových stránkách. 
Zde se budete moci doèíst výòatky ze zákonù, 
které se dotýkají fungování domácností. V tuto 
chvíli je pro Vás nejdùležitìjší novela vodního 
zákona a taktéž úprava týkající se starých 
kotlù na pevná paliva. Více se dozvíte pøímo na 
webových stránkách Suchých Lazcù. Je zde také 
jedna informace, jež není moc pozitivní a to je 
funkènost semaforu u RKL. Bohužel se stále 
nedaøí najít závadu, která zpùsobuje vypínání 
semaforu. Technické služby Opava se snaží 
danou vìc øešit, již byla k opravì pøivolána 
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rodièe. V sobotu dne 19.1. probìhl v sále 
Hostince U Baly tradièní Hasièský ples, bez 
kterého si snad plesovou sezónu v obci ani 
nedovedeme pøedstavit. K tanci i poslechu hrálo 
již osvìdèené trio Merkur z Opavy. Cca 160 
hostùm byly k dispozici 2 bary s bohatou 
nabídkou alko i nealko nápojù, k prodeji byly 
jednohubky s nejrùznìjšími pomazánkami a vý-
borné koláèe. Nechybìla ani bohatá tombola 
s oblíbenými cenami jakými jsou stavební 
koleèka a živý kohout. Nezbývá než podìkovat 
všem, kteøí pøispìli do tomboly a podpoøili 
místní SDH a dále všem pøíznivcùm kulturních 
akcí, kteøí nezùstali sedìt doma a pøišli 
se pobavit. Tìšíme se na ples pøíští, který je 
v plánu 1.2.2020. Od listopadu do konce bøezna 
probíhá pøíprava na jarní sezónu v tìlocviènì 
místní školy. Od 1.4. se už však budeme scházet 
opìt v hasièárnì. Zmìní se nám však èasy 
tréninkù nìkterých družstev: Pøípravka - ètvrtky 
16 - 17 h. Družstvo Lucka, Míša, Klárka, Jirka: 
pátky 15 - 16 h. Družstvo mladších žákù Eva 
a Amálka: pátky 16 - 17:30 h. Družstvo starších 
žákù: pátky 17:30 - 19 h. Na sobotu dne 13.4. je 
naplánována sbírka plyšových a jiných hraèek 
pro Armádu spásy Opava. V èase od 9 do 12 h. 
budou v hasièárnì pøipraveny pytle pro hraèky, 
které už doma Vašim ratolestem pøebývají 
a zabírají místo. Hraèky musí být v perfektním 
stavu, èisté, vyprané, umyté. Pøedány budou 
zástupci Armády spásy Opava, který je dále 

Závìr roku 2018 patøil dìtem. Poslední trénink 
strávily dìti v hasièárnì. V pátek 21.12.2018 pro 
nì vedoucí uspoøádali malé pøedvánoèní 
zpestøení. Dìti si mohly nazdobit perníèky, 
vyrobit a pustit lodièku z oøíšku. Venku pro 
nì byl pøipraven živý stromeèek, který ozdobily 
vyrobeným øetìzem a dekoracemi z papíru 
a šišek. Spoleènì si pak pøi kytaøe zazpívaly 
koledy a všichni si domù odnesli i malý dárek.
V pátek 25.1.2019 se od 17 h. v kulturním domì 
obce konala valná hromada SDH Suché Lazce. 
Pøítomno bylo 42 èlenù nad 18 let, 12 dìtí a 3 
hosté (zástupce okrsku, starosta a místostarosta 
obce). Sestry a bratøi hasièi si vyslechli 
hodnotící zprávy za loòský rok a byli ocenìni 
aktivní èlenové. Valnou hromadou byl také 
odsouhlasen plán na rok 2019. Po oficiální èásti 
schùze následovala volná diskuse èlenù 
doprovázená projekcí fotek z hasièských akcí.
Vydaøenou akcí bylo 9.2.2019 Bruslení s hasièi. 
Zhruba 35 dìti si pøišlo se svým doprovodem 
zabruslit do Buly arény v Kravaøích, kde mìli 
sucholazeètí hasièi hodinu a pùl ledovou plochu 
jen pro sebe. Na své si pøišli více i ménì zdatní 
bruslaøi, kteøí si mohli za�ukat s pukem, 
vyzkoušet si slalom, menší pøekážky nebo se jen 
tak prohánìt. Dopolední setkání s pohybem ve 
spoleènosti fajn lidí bylo pøíjemným zpestøením 
víkendu nejen pro vedoucí, ale i dìti a jejich 
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i firma zhotovitele, bohužel stále se dìje, že 
se semafor vypíná. Celou vìc samozøejmì 
monitorujeme a hlásíme Technickým službám 
Opava, ovšem z naší pozice toho více dìlat 
nelze. Vážení spoluobèané, také máte ještì stále 
možnost si objednat bio nádoby na zelený 
odpad. V rámci této akce technické služby ještì 
stále disponují urèitým poètem tìchto bio nádob, 
a proto vy, kdo jste se rozhodli, že využijete tuto 
možnost, mùžete tak uèinit a pro bio nádobu si 
pøímo zajet do Technických služeb Opava. Více 
informací Vám mùžeme poskytnout na obecním 
úøadì mìstské èásti Suché Lazce. Na závìr chci 
podìkovat Davidu Závìšickému 
a korektorkám Mgr. Marii Èermákové, Bc. 
Kláøe Vèelkové a Mgr. Martinì Škrobánkové za 
zpracování našeho Sucholazeckého zpravodaje a 
také všem, jež mají snahu pomáhat Obecnímu 
úøadu mìstské èásti Suché Lazce ve zvelebování 
obce. Užijte si dny následující pøedevším 
ve zdraví a rodinné pohodì a u dalšího èísla 
Sucholazeckého zpravodaje na shledanou.

Mgr. Petr Oriešèík

Vážení spoluobèané, co jistì v mnohých z Vás 
teï rezonuje nejvíce, je situace v rámci 
fungování sucholazeckého spolku TJ Suché 
Lazce. Prosili jsme výbor TJ Suché Lazce 
o oficiální vyjádøení, co se skuteènì stalo 
v rámci fungování TJ Suché Lazce, ovšem 
oficiálního vyjádøení jsme se nedoèkali. Proto 
budeme reagovat pouze na informace, které se 
ozývají v prostoru Suchých Lazcù a nejenom 
zde. Obracela se na mne média a také zástupci 
fotbalové asociace jak z okresní úrovnì, tak 
z krajské úrovnì a ptali se mne, co se u nás 

1 688

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Situace v sucholazeckém fotbale

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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v Suchých Lazcích stalo s fotbalem, jelikož 
konèí muži. K mému velkému pøekvapení mìlo 
dojít k odhlášení mužù ze soutìže den poté, kdy 
jsme na jednání zastupitelstva dohodli kroky 
s vedením TJ Suché Lazce v problematice jejich 
chátrajícího majetku, tedy budovy TJ Suché 
Lazce na obecním fotbalovém høišti. Ještì vìtší 
pøekvapení pro mne byl ten fakt, kdy jsem 
dostal od jednoho obèana Suchých Lazcù 
(v daném vyjádøení nebudu jmenovat dotyèné 
osoby, každopádnì dané osoby se jistojistì 
poznají, o koho jde), že dìkuje starostovi obce 
a Davidu Závìšickému za likvidaci fotbalu 
v Suchých Lazcích. Což jsem už vùbec 
nepochopil. Vysvìtlení pøišlo následný den, kdy 
jsem se dozvìdìl, že vedení TJ Suché Lazce 
odhlásilo I. A. tøídu (sucholazecké muže) ze 
soutìže z toho dùvodu, že starosta neschválil TJ 
Suché Lazce dotace a proto skonèil fotbal 
v Suchých Lazcích. A to už byl vrchol 
nepochopitelného. Absurdita byla dokonána, 
když se k dotacím pøidalo ještì to, že jsme se 
nedohodli na pomoci TJ Suché Lazce 
s opravami jeho majetku. Dùvodem, proè jsme 
žádali oficiální stanovisko TJ Suché Lazce, 
které mìlo být souèástí tohoto vyjádøení obce, 
byl ten fakt, aby se udìlal jasný závìr toho, 
co se skuteènì stalo a vyvrátily se všechny lži 
a pomluvy, které se vyrojily ve spojení 
s fungováním TJ Suché Lazce a vše se 
vysvìtlilo a uvedlo na pravou míru. Bohužel 
oficiální stanovisko TJ Suché Lazce neexistuje 
(nedodalo do uzávìrky zpravodaje 19.3.), tudíž 
mi dovolte se vyjádøit ke všemu, co popisuji 
výše. Finanèní podpora pro TJ Suché Lazce 
z pozice mìstské èásti Suché Lazce je 
nadstandardní a v posledních tøech letech 
2017, 2018 a na rok 2019 byla schválena dotace 
pro TJ Suché Lazce ve výši 200.000 Kè. Zde se 
silnì ohrazuji proti tvrzení, že obec neschválila 
dotaci TJ Suché Lazce. Dotace byla schválena 
zastupitelstvem pro rok 2019 dne 15.1.2019. 

V tabulce níže Vám dáváme také pøehled 
finanèních prostøedkù, které mìstská èást Suché 
Lazce poskytla na fungování areálu obecního 
fotbalového høištì. Všechny tyto prostøedky 
v tabulce níže byly vynaloženy na potøeby 
a požadavky TJ Suché Lazce. S výjimkou 
investice do prostoru Workoutu, nového 
posezení a dìtského prvku. Ovšem tuto investici 
do pøiložené tabulky dáváme pro názornost 
toho, že je zájmem mìstské èásti Suché Lazce 
zvelebovat celé okolí obecního fotbalového 
høištì. Na základì této tabulky se také silnì 
ohrazuji proti jakémukoliv tvrzení, že mìstská 
èást Suché Lazce pod vedením starosty 
Oriešèíka nemìla nìkdy zájem na zkvalitòování 
prostøedí a funkènosti areálu obecního 
fotbalového høištì. Finanèní prostøedky pro TJ 
Suché Lazce zajiš�uje také grantový systém 
mìsta Opavy, který ze zisku z provozování 
hazardu na území mìsta Opavy rozdìluje 
finanèní prostøedky pro spolky. TJ Suché Lazce 
získalo z tohoto grantového systému v roce 
2018 èástku 67.775 Kè a na rok 2019 získalo TJ 
Suché Lazce èástku 49.400 Kè, což jsou další 
finanèní prostøedky pro fungování TJ Suché 
Lazce. Tabulka znázoròující podporu TJ Suché 
Lazce z pozice dotací a dále pak podpory z hle-
diska investic a dalších plateb ve volebních 
obdobích starosty Oriešèíka. 

bøezen 2019

Fotografie z valné hromady SDH Suché Lazce ze dne 25. ledna 2019

foto: David Závìšický
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Další pomluvou a lží, která se objevuje v pros-
toru je informace, že mìstská èást Suché Lazce 
nemìla zájem na pomoci spolku TJ Suché Lazce 
z pohledu jejího majetku, což je její budova na 
obecním fotbalovém høišti. Zde se opravdu 
dùraznì ohrazuji proti takovémuto tvrzení! 
I pøesto, že budova TJ Suché Lazce není 
majetkem mìstské èásti Suché Lazce, její 
celkový technický stav nám je dobøe znám a zde 
Vám pøináším celkový souhrn èinností, které 
jsme podnikli pro pomoc TJ Suché Lazce 
z pohledu této problematiky.
1. - Ve volebním programu, který zašti�oval 
kandidátní listinu, která byla pod mým vedením 
jsme mìli jako hlavní bod programu 
Víceúèelové høištì - citace z volebního 
programu: "Rádi bychom zrealizovali v Suchých 
Lazcích komplexní víceúèelové høištì, které by 
obèanùm nabídlo sportovní vyžití. Naše vize je 
vytvoøení sportovního areálu v oblasti dnešního 
obecního høištì a k dnešnímu workoutovému 
a dìtskému høišti bychom rádi vytvoøili "malou 
umìlku", víceúèelový tenisový kurt, 
beachvolejbal, tréninkovou plochu s travnatým 
povrchem a novým zázemím pro složky. Samotný 
návrh víceúèelového høištì musí projít veøejnou 
diskuzí s obèany a složkami tak, aby bylo 

docíleno konsensu mezi všemi dotèenými 
stranami."
2. - Po opìtovném zvolení starostou mìstské 
èásti jsem zaèal ihned na tomto pracovat 
a prvním oficiálním krokem bylo z pozice 
mìstské èásti Suché Lazce nahlášení hlavní 
investice pro volební období 2018 - 2022 na 
vedení statutárního mìsta Opavy. Zde jsem 
požádal o dotaci na realizaci nového sportovištì 
ve výši 5.000.000 Kè a této výzvì bylo 
vyhovìno a v rámci strategického investièního 
plánu mìsta Opavy máme vyhrazenu èástku 
5.000.000 Kè na rok 2021 pro realizaci 
sportovištì v Suchých Lazcích. Což je již 
reálný krok, který v rámci investic poèítá 
s finanèními prostøedky pro Suché Lazce.
3. - Dne 15. 1. 2019 byl na zastupitelstvu 
mìstské èásti Suché Lazce, také pøedstaven 
investièní plán na období 2019 - 2022, kde 
hlavní investicí bylo uvedeno nové sportovištì 
I. etapa, která zahrnuje pøedevším kompletnì 
nové zázemí pro sport v pøedpokládané výši cca 
6 - 7 mil. Kè. V rámci nového zázemí pro sport 
mají vzniknout nové kabiny a zázemí pro TJ 
Suché Lazce, nové zázemí pro SDH Suché 
Lazce, zázemí pro spolek Polní kuše, zázemí pro 
potøeby obce a kompletnì nové zázemí pro 

Rozpoètové období 2015 2016 2017 2018 2019
Schválené dotace TJ Suché  190.000 Kè 190.000 Kè 200.000 Kè 200.000 Kè 200.000 Kè
Lazce z rozpoètu MÈ
Investice do obecního høištì 13.348 Kè 33.179 Kè 133.770 Kè 76.540 Kè 4.893 Kè
z rozpoètu MÈ  (prùbìžnì)
Platby za vodné z rozpoètu MÈ 19.896 Kè 30.069 Kè 26.445 Kè 41.913 Kè 1.356 Kè

(prùbìžnì)
Investice z fondu starosty - - - 29.000 Kè -
do obecního høištì
Investice nové posezení, - - - 607.318 Kè -
Workout, dìtské høištì
Získané dotace (nákup nových - - 50.000 Kè - -
bezpeèných branek pro dìti)
Celkem za rozpoètové období 223.244 Kè 253.248 Kè 410.215 Kè 954.771 Kè 206.249 Kè

(prùbìžnì)

spolupráci s p. Kostøibou, èlenem výboru HS, 
dotlaèit místostarostu HS k zorganizování Valné 
hromady. Ta probìhla 12.2.2019 s jediným 
bodem programu, a to volbou nového honebního 
starosty. Pøedem dohodnutý spoleèný kandidát 
byl zvolen jednohlasnì. Starostou HS Komárov 
se stal p. David Sonek ze Suchých Lazcù.
Co se týèe vzájemné spolupráce se 
Zemìdìlskou a.s. Kylešovice: Po dohodì 
s námìstkem p. Pirunèíkem a agronomem 
p. Víchou jsme v loòském roce provedli 
bezplatnì selekci 21 ha øepy od vybìhlice. Na 
žádost vedení a. s. jsme letos v únoru, provedli 
oøez vìtví "Aleje u køížkù" z dùvodu lepší 
prùjezdnosti velké zemìdìlské techniky. Tato 
akce byla velice kladnì hodnocena jak 
výborem MS, tak vedením ZD. Zbývá nám ještì 
èást aleje dotáhnout do konce, takže jedno 
dopoledne tomu budeme muset ještì vìnovat. 
Na druhou stranu po neustálých návrzích z naší 
strany, a urèitì i jiných institucí, se ZD koneènì 
rozhodlo vstoupit do dotaèního programu 
vytváøení biopásù. Vìtšina návrhù MS byla 
akceptována, nìkteré odmítli a nìkteré navrhli 
zemìdìlci sami. Brzy bychom mìli tvorbu 
biopásù poznat - od poloviny kvìtna do konce 
èervna bude vìtšina osetá a tam, kde již byly 
vytýèené plochy osety na podzim, budou 
biopásy realizovány v roce pøíštím. Jenom pro 
pøehled, plánované biopásy v celé výmìøe ZD 
èítají cca 35 ha. Jsem pøesvìdèen, že vztahy 
se zemìdìlci se lepší a mùžou fungovat 
v budoucnu na dobré úrovni, i když vím, 
že nìkteøí z nás budou mít neustále výhrady 
a nikdy nebudou všichni spokojeni! Vážení 
pánové, dovolte mi, abych podìkoval 
zastupitelùm OÚ Podvihov za poskytnutou 
dotaci v loòském roce ve výši 10.000 Kè na 
nákup Párty stanu a schválenou dotaci pro 
letošní rok ve stejné výši na nákup materiálu 
na opravy mysliveckých zaøízení. Rovnìž, tak 
dìkuji zastupitelùm OÚ Suché Lazce za 

loòskou dotaci 10.000 Kè na krmivo pro zvìø 
a 20.000 Kè na zakoupení dvou "kazatelen", 
které již máme ve formì stavebnice uloženy ve 
skladì v Salaši. Rovnìž dìkuji za schválenou 
dotaci pro letošní rok a to ve výši 10.000 Kè na 
nákup krmiva a 21.000 Kè na zakoupení 30 párù 
koroptve polní. Koroptev polní - døíve jeden 
z nejbìžnìjších ptákù našich polí, jehož poèet-
nost pøesahovala více než 6.000.000 ks v rámci 
republiky, je dnes spíše raritou. Naprostá 
promìna krásné mozaikovité zemìdìlské 
krajiny z èasù našich dìdù se zmìnila v širé 
lány díky novodobému zemìdìlskému 
hospodaøení, které nekompromisnì likviduje vše 
živé. Jelikož se nám alespoò èásteènì daøí 
uvádìt krajinu do pùvodního stavu výsadbou 
alejí stromù, keøù a koneènì zøizováním biopásù 
Zemìdìlskou a.s. Kylešovice, jsme se rozhodli 
pokusit se o záchranu posledních jednotlivcù 
koroptve polní, které v naší honitbì ještì máme. 
Ponese to s sebou ale hodnì, hodnì práce. 
Koroptve budou muset být pøes zimní mìsíce 
zakomorovány a na jarní mìsíce pøipravena 
vypouštìcí zaøízení, krmná zaøízení atd. Vìøím, 
že tento program schválíte a pøi zapojení nás 
všech do této akce se nám podaøí udržet alespoò 
nìjaké koroptve jako naše dìdictví pro další 
generaci. Vážení kolegové, máme pøed sebou 
spoustu úkolù, které musíme splnit. Vìøím, že 
pøi aktivním pøístupu nás všech, tak jako to bylo 
na naší první brigádì, to zvládneme. Dovolte 
mi na závìr podìkovat výboru za odvedenou 
práci, ale pøedevším podìkovat Vám všem 
aktivním èlenùm za Vaši vykonanou práci pro 
pøírodu, která Vám zabere obrovské množství 
volného èasu. Stejné podìkování patøí i našim 
manželkám, které nám tolerují tak nároèný 
koníèek. Pøeji Vám do dalšího období hodnì 
zdraví, elánu, sil, dobré pohody a radosti 
z dobøe vykonané práce.

Provolávám Myslivosti ZDAR
pøedseda MS Hoš�ata - Kubesa Radomír st.
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hospodu na obecním fotbalovém høišti. 
4. - Dne 15. 1. 2019 byl na zastupitelstvu také 
schválen zámìr nového sportovištì, èímž 
zastupitelstvo dalo jasnì najevo, že touto 
investicí se chce vážnì zabývat a bylo zadáno 
vyhotovení studie nového sportovištì v I. etapì, 
ve které se poèítá s novým zázemím pro sport 
a malou "umìlkou" a tréninkovou plochou pro 
sport. 
5. - Dne 25. 1. 2019 se starosta Oriešèík a místo-
starosta Skuplík zúèastnili Valné hromady 
TJ Suché Lazce, kde jasnì zaznìlo od starosty 
Oriešèíka jaký by mìl být postup v rámci 
majetku TJ Suché Lazce a nikdo ani vedení TJ 
Suché Lazce nevzneslo žádnou námitku proti 
zamýšlenému postupu z pozice mìstské èásti. TJ 
Suché Lazce si na této Valné hromadì schválila, 
že chce pøevést budovu do majetku mìstské 
èásti Suché Lazce. Na toto zaznìlo od starosty 
Oriešèíka jasné stanovisko, že si uvìdomujeme 
situaci a technický stav majetku TJ Suché Lazce 
a jsme ochotni pøevzít budovu do svého majetku 
v momentì, kdy budeme mít jasný termín 
realizace nového zázemí pro sport. A jak jsem 
již napsal, nebyla zde zmínìna jediná 
pøipomínka ze strany TJ Suché Lazce 
k navrženému postupu. 
6. - Dne 5. 3. 2019 vystoupilo do jednání 
zastupitelstva mìstské èásti Suché Lazce vedení 
TJ Suché Lazce a øeklo jasné ultimátum, 
že buï se zastupitelstvo do konce èervna 2019 
vyjádøí, jestli bere tu budovu nebo ne 
a v pøípadì, že nebere, konèí fotbal v Suchých 
Lazcích. Z takového jednání jsem já jako 
starosta byl dosti pøekvapen a v žádném pøípadì 
na takové ultimátum, které bylo vzneseno 
vedením TJ Suché Lazce bez pøedešlého 
rozhodnutí Valné hromady èi výboru TJ 
Suché Lazce, jsem nechtìl pøistoupit. Ovšem 
z diskuze v rámci jednání zastupitelstva vyšlo, 
že vedení TJ Suché Lazce pøedloží na dubnové 
zasedání zastupitelstva seznam nutných 

investic do majetku TJ Suché Lazce a zastu-
pitelstvo bude o tìchto investicích jednat. 
7. - Ovšem den po jednání zastupitelstva bylo 
vedením TJ Suché Lazce dáno Krajskému 
fotbalovému svazu na vìdomí, že konèí muži 
TJ Suché Lazce. A následný postup toho, jak 
starosta likviduje sport v Lazcích již je popsán 
viz úvod èlánku. 
Dále se silnì ohrazuji proti dalšímu tvrzení, že 
dalším likvidátorem sportu v Suchých Lazcích 
je zastupitel David Závìšický, který každý rok 
hlasoval pro udìlení dotace TJ Suché Lazce. 
Dále pak dle svých možností propagoval 
sucholazecký fotbal formou èlánkù na webu 
suchých lazcù, zpracovával plakáty pro plesy 
a náborové akce, vytváøel polepy kabin, 
vizualizaci nové tribuny, grafiku zastøešení 
nového posezení na obecním høišti, vizualizace 
Workoutu, dohled na realizaci Workoutu, logo 
TJ a mohl bych pokraèovat dále... To vše 
dobrovolnì a zcela zdarma. Takhle si 
pøedstavujete likvidaci sportu od Davida 
Závìšického milí fotbalisté? Vážení 
spoluobèané, fandové fotbalu a rodièe dìtí, kteøí 
hrají za Suché Lazce, jelikož vedení obce, nemá 
absolutnì žádný problém s konfrontací 
v rámci fungování a podpory TJ Suché Lazce, 
zveme Vás na setkání do kulturního zaøízení 
v Suchých Lazcích dne 2.4.2019 od 19:00 hod. 
Zveme také celý výbor TJ Suché Lazce, 
aby vysvìtlili, co se vlastnì stalo s fotbalem 
v Suchých Lazcích, jelikož dosud nám není 
znám oficiální závìr toho, co se stalo a proè 
byly vypuštìny lži a pomluvy, které se šíøí 
prostorem celého kraje. Vážení spoluobèané, 
dovolte mi také jasnì deklarovat, že podpora 
spolkù, tedy i TJ Suché Lazce, z pozice mìstské 
èásti Suché Lazce nadále zùstává prioritou, což 
dokládáme i tím, že spolky v Suchých Lazcích 
podporujeme nejvyššími finanèními èástkami 
v historii Suchých Lazcù. Dovolte mi na závìr 
vyjádøení malé zhodnocení:

z kulové zbranì na malovaný terè muflona, kdy 
se stal vítìzem Kubesa Radomír ml. a ve støelbì 
na asfaltové holuby, kdy již po 5. zvítìzil 
a získal putovní pohár Kubesa Dalibor. Poté 
následovalo posezení vèetnì lahodného 
obèerstvení na myslivecké chatì. Akce to byla 
velmi zdaøilá s dobrou úèastí èlenù 
mysliveckého spolku. V prosinci probìhla 
historicky 1. spoleèná naháòka MS Hoš�ata 
a MS Benítky Pustá Polom. Této akce se jako 
organizátoøi zhostili èlenové sousední honitby. 
Byla to úspìšná akce jak po stránce lovecké tak 
kulturní. Ulovily se 4 kusy èerné zvìøe a na 
závìr jsme se dobøe pobavili na poslední leèi 
v Budišovicích. V letošním roce, pokud budeme 
v této spoleèné akci pokraèovat, pøipadá její 
organizace na naše bedra. Mìla by probìhnout 
21.12. s Poslední leèí v sále v Podvihovì. 
Vážení pánové, na poèátku uplynulého období 
jsem deklaroval, že bychom se mìli pokusit 
narovnat pošramocené vztahy se Zemìdìlskou 
a.s. Kylešovice a položit základ pro lepší 
vzájemnou spolupráci. Úèastnil jsem se 
nìkolika jednání s vedením Zemìdìlské a.s. 
Kylešovice a rovnìž se zástupci Honebního 
spoleèenstva Komárov. Podaøilo se nám uvést 
HS do administrativního poøádku a ve 

Zpráva pøedsedy MS Hoš�ata na výroèní 
èlenské schùzi konané dne 8.3.2019 v Suchých 
Lazcích
Vážení páni myslivci
Scházíme se opìt po roce, abychom si 
pøipomnìli a zhodnotili, co se v uplynulém 
období událo, co se povedlo a co ménì. 
V minulém období probìhly 3 èlenské schùze 
a 9 výborových schùzí. Na èlenských schùzích 
byli èlenové pravidelnì seznamování 
s jednáním výboru a o aktuálních otázkách 
ohlednì mysliveckého spolku Hoš�ata. Èinnost 
našeho spolku v loòském roce byla smìøována 
pøedevším ke zvelebování krajiny, životního 
prostøedí a zlepšování životních podmínek pro 
zvìø a nejen pro ni, pro vše, co ještì v pøírodì 
pøežívá. Probìhlo nìkolik brigád, kdy byly 
opraveny poškozené oplocenky, dosázeny 
uhynulé døeviny za nové a v nìkterých èástech, 
kde už porosty dosáhly dostateèného vzrùstu, 
oplocenky odstranìny. Další èást výsadby a to 
na hranièní mezi mezi Suchými Lazcemi 
a Podvihovem, bude rovnìž v letošním roce 
zbavena oplocení. Další dvì brigády probìhly 
v lese na pøípravì a pøevozu kulatiny na výrobu 
tøí sedaèek k p. Kulíkovi a pro ZD Kylešovice 
na selekci 21 ha øepy od vybìhlice. Poté však 
velice dobrá úèast na pøedchozích brigádách 
opadla a už se nepodaøilo v závìru roku sedaèky 
vyrobit a rozmístit do honitby. Bohužel tento 
rest budeme muset dohnat v roce letošním. 
Rovnìž byly v poèátku roku vyrobeny perfektní 
skládací 4 stoly a 8 lávek na naši mysliveckou 
chatu a obdìlána myslivecká políèka.
Co se týèe spoleèenské a kulturní èinnosti, tak 
v mìsíci dubnu jsme zorganizovali pro své èleny 
kontrolní støelby z kulových zbraní, kdy má 
možnost každý si ovìøit svou zbraò pøed 
nadcházející loveckou sezónou. V mìsíci èervnu 
se uskuteènil 11. roèník støeleckého dne 

Myslivecké Sdružení Hoš�ata
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V sobotu 1.12.2018 se konala spoleèenská 
událost a historicky první spoleèný Hon MS 
Hoš�ata a MS Benitky (Pustá Polom). 
V mrazivém poèasí se honu zúèastnilo cca 30 
støelcù a pøibližnì i stejný poèet honcù. Zaèátek 
byl v 8 hodin ráno na louce nedaleko Podvihova 
a lovci šli smìrem na Pustou Polom. Hon byl 
zamìøen na škodnou a vydaøil se na výbornou. 
Podaøilo se odlovit ètyøi kusy èerné zvìøe 
(divoèákù). "Králem honu" byl Pøemysl 
Plachký. Poslední leè a pasování krále honu 
probìhlo v sále Obecního domu v Budišovicích.
V nedìli 2.12. se v kulturním domì od 10 hod. 
letos poprvé konal Vánoèní prodejní jarmark. 
V odpoledních hodinách se konalo u kašny 
slavnostní rozsvícení vánoèního stromeèku. 
Nechybìl také betlém a stánky se svaøeným 
vínem a obèerstvením. Pøed rozsvícením 
stromeèku následovalo vystoupení dìtí ZŠ a MŠ 
Suché Lazce a vystoupení klubu dùchodcù. 
Slavnosti se úèastnilo kolem 90 návštìvníkù.

Klub rodièù dne 5.12. pozval do školy a školky 
Mikulášskou družinu. Pár dìtí se dobrovolnì 
pøihlásilo, že obèas zlobí, jiní zapírali a zapírali 
i samotnému Luciferovi. Všichni øekli krásnou 
básnièku a dostali balíèek sladkostí a ovoce za 
odmìnu. Nìkteré si èert oznaèil a pár dìtí 
navštíví, i ve veèerních hodinách. Dìkujeme 
všem, co pøišli dìtem udìlat radost, ale také je 
trošièku postrašit.
Mikulášska družina stihla ve stejný den obejít 
dvacet rodin, ve kterých bylo celkem víc než 
30 dìtí. Jsme rádi, že jsme stihli obejít všechny, 
kteøí nás v tento den k sobì pozvali. Dìti byly 
letos hodnì stateèné, slzièek bylo jen 
minimálnì, nìkteré dìti si èert oznaèil, ale 
všichni mìli nakonec š�astné úsmìvy na tváøi, 
když drželi balíèek a vidìli nás odcházet. 
(zdroj: Vladimíra Lencová - klub rodièù)
6. prosince 2018 jsme na webu informovali 
obèany, že na základì rozhodnutí vedení mìsta 
Opavy, byl ukonèen vývoz biopopelnic pro rok 
2018. Další vývoz biopopelnic bude až od 
1.4.2019.
Dne 6.12. Klub dùchodcù Suché Lazce Veselé 
berle uskuteènil poslední setkání v letošním 
roce ve vinárnì U Baly. Na programu byl 
Mikulášský veèírek s èertem a andìly. Protože 

TJ Suché Lazce - Lazio

TJ Suché Lazce - Lazio tentokrát èlánek do 
zpravodaje nedodalo. Opakovanì jsme žádali 
pøedsedu a výbor TJ k vyjádøení k dìní ve 
fotbale bìhem posledních týdnù, ale do 
uzávìrky zpravodaje (19.3.) jsme neobdrželi 
žádné oficiální stanovisko klubu k odchodu 
pøedsedy a o jeho dùvodech. Pøedseda pouze 
sdìlil, že "s fotbalem konèí" a údajnì odhlásil 
muže z jarní soutìže. Vzhledem k tomu, že 
nebylo podáno žádné odùvodnìní a kolem 
odchodu se šíøí øada dohadù a nepravd, které 
poškozují dobré jméno obce a fotbalu jako 
takového, rozhodli jsme se uveøejnit nìkterá 
fakta a uvést na pravou míru nìkteré nepravdy 
a dohady. Na 3. zastupitelstvu z 15.1. jsme 
odsouhlasili TJ obvyklou požadovanou dotaci 
200 tis. Kè, není tedy pravda, že by dùvodem 
byla nedostateèná finanèní podpora klubu 
(pøípadnì neschválení dotací). Co se týèe 
TJ, vždy dostávala od obce nezanedbatelnou 
finanèní podporu a další zázemí v podobì 
hrazení nákladù kolem høištì, nákupu vybavení 
a dalšího materiálu. Sucholazecká TJ tak 
dostávala nadstandardní podporu od obce ke 
svému provozu oproti jiným klubùm v okolí. 
Celkové náklady (2.047.727 Kè) jsou vyèísleny 
na str. 3. ve èlánku starosty. A� už byl dùvodem 
odchodu pøedsedy neúspìch v podzimní soutìži, 
nedostatek hráèù nebo cokoliv jiného, bylo to 
jeho rozhodnutí.

redakce: David Závìšický

Soutìž dorostu - jaro 2019
Datum Èas Domácí Hosté
6.4.2019 10:00 Suché Lazce Studénka
14.4.2019 16:00 Stìboøice Suché Lazce
21.4.2019 10:00 Suché Lazce Otice
27.4.2019 14:15 Velké Hoštice Suché Lazce
4.5.2019 10:00 Suché Lazce Jakartovice
11.5.2019 14:15 Chlebièov Suché Lazce

18.5.2019 Volno
26.5.2019 10:00 Suché Lazce Vøesina
2.6.2019 14:00 Odry Suché Lazce

Mladší pøípravka 1+4 sk.B - jaro 2019
Datum Èas Domácí Hosté
15.4.2019 16:30 Kylešovice Suché Lazce
24.4.2019 16:30 Chvalíkovice Suché Lazce
25.4.2019 17:00 Suché Lazce Oldøišov
9.5.2019 17:00 Suché Lazce Slavia Opava
16.5.2019 17:00 Suché Lazce Chlebièov
24.5.2019 17:00 Velké Hoštice Suché Lazce

bøezen 2019

15.1.2019 - schválena dotace pro TJ Suché 
Lazce ve výši 200.000 Kè zastupitelstvem 
mìstské èásti Suché Lazce 
15.1.2019 - schválený zámìr nového sportovištì 
v Suchých Lazcích I. etapa zastupitelstvem 
mìstské èásti Suché Lazce
25.1.2019 - jasná a zøetelná deklarace starosty 
Oriešèíka na Valné hromadì TJ Suché Lazce, že 
mìstská èást chce intenzivnì øešit problematiku 
zázemí pro sport a že se nebrání pøevzetí 
majetku TJ Suché Lazce
Únor 2019 - zaèlenìní nového sportovištì 
v Suchých Lazcích do strategického investi-

èního plánu mìsta Opavy s alokací dotace ve 
výši 5.000.000 Kè na rok 2021.
5.3.2019 - koneèná domluva, že vedení TJ 
Suché Lazce pøedloží na další jednání 
zastupitelstva mìstské èásti Suché Lazce 
seznam nutných investic do majetku TJ Suché 
Lazce. A výsledek? Starosta Oriešèík likviduje 
sport (fotbal) v Suchých Lazcích. Rád bych 
vzkázal všem, kteøí roznášíte tyto lži a pomluvy  
... vùbec si neuvìdomujete, jak poškozujete 
dobré jméno Suchých Lazcù, které se nedìlá 
ze dne na den a stojí tolik úsilí. 

starosta Mgr. Petr Oriešèík

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

foto: Vladimíra Lencová

Foto z 5. roèníku Lazio disco ples 11.1.
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všichni byli hodní, tak každý dostal dáreèek. 
Pøivítali jsme mezi námi starostu obce. Popøáli 
jsme také prosincovým oslavencùm. Všichni 

jsme se dobøe bavili a zavzpomínali jak ten rok 
utekl. Klub dùchodcù popøál všem obèanùm 
krásné vánoèní svátky a do Nového roku hodnì 
zdraví. (zdroj: Jindøich Louda, foto: Stanislav 
Kaštovský)
Výstava s názvem "Vánoce a Nový rok na 
starých pohlednicích a svatých obrázcích", 
která se konala 7. a 8.12.2018 si získala velký 
zájem u obèanù. V kulturním domì, kde výstava 
probíhala, se sešli v pátek dopoledne žáci ZŠ 
Suché Lazce. Vystavovatel pan Josef Moša 
nadšenì diskutoval s návštìvníky oba dva dny. 
Návštìvnici se mohli dozvìdìt zajímavosti 
o vzniku pohlednic (1890), jejich formách 
a variacích. Souèástí výstavy byla také rozsáhlá 
sbírka svatých obrázkù a pøedmìtù s nábo-
ženskou tématikou. Na výstavu se dostavilo také 
hodnì obèanù z okolních vesnic jako napø. 
z Háje ve Slezsku, Nových Sedlic, Komárova 
a pod. Obecní úøad dìkuje panu Josefu Mošovi 
za výstavu, Pavlu Nelešovskému za organizaci 
a deníku Region za propagaci.
V sobotu 9. prosince zaèal po 15. hodinì v kapli 
Andìlù strážných Adventní koncert. 
Úèinkovali: Andreas Urbánek - akordeon, Petr 
Urbánek - basbaryton, Nenko Slavov - 
klávesové nástroje. V kapli se sešlo nìkolik 

desítek posluchaèù a koncert trval necelou 
hodinu. Písnì s vánoèní tématikou doplnil Petr 
Urbánek také recitací s nìkolika zábavnými 

básnìmi Frana Smìji. Koncert se velmi vydaøil.
Ve ètvrtek 13.12. se konal po 16. hodinì v kapli 
Andìlù strážných "Vánoèní koncert dìtí ze 
základní a mateøské školy". Dìti pod vedením 
uèitelek z naší školy si pøipravily krásné 
hudební a pìvecké vystoupení. Po vystoupení 
dostaly dìti sladkou odmìnu od Klubu rodièù. 
Následnì se všichni pøesunuli do sálu hostince 
U Baly, kde Klub rodièù pøipravil pro 
návštìvníky "Vánoèní posezení s obèerstvením 
a drobným prodejem".
V sobotu 15. prosince po 18. hodinì se konal 
v kulturním domì 4. roèník setkání složek, 
zastupitelù a hostù, které poøádal znovuzvolený 
starosta Mgr. Petr Oriešèík. Setkání je 
koncipováno jako podìkování za celoroèní práci 
pro MÈ Suché Lazce. Volná zábava probíhala 
v pøátelské atmosféøe. Nechybìlo bohaté 
obèerstvení, které zajistil starosta. Celkem se na 
setkání dostavilo kolem 30 obèanù.
Ve støedu 19.12. obec Suché Lazce získala 
všechna vyjádøení ke kolaudaènímu souhlasu 
k chodníku podél ulice Pøerovecká.
Mezi svátky došlo ke zmìnì provozní doby 
pošty PARTNER, Suché Lazce. Zmìna platila 
od 27.12. do 31.12.2018. V tyto dny byla pošta 
otevøena pouze v dopoledních hodinách.

Kopie historických fotografií, které se podaøilo získat od paní Kvìty Rybkové.

bøezen 2019

Dìkujeme paní Kvìtì Rybkové za kopie tìchto fotografií. Pohøeb náves, v pozadí kovárna Pchálek.

Vpravo p. Halška, voják I. s.v. války, u Kudely.
Pøerovec, vlevo dùm Lexa, cedule s nìmeckým  
a èeským nápisem obce. Poznáte p. Rybkovou?
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Provozní doba byla:
27.12. - ètvrtek - od 8:00 do 10:00 hodin
28.12. - pátek - od 8:00 do 10:00 hodin
31.12. - pondìlí - od 8:00 do 10:00 hodin
Dne 23. prosince se sešlo po pùl deváté devìt 
dobrovolníkù v kapli Andìlù strážných, kteøí 
spoleènì vánoènì vyzdobili kapli. Byl 
nainstalován vánoèní stromeèek a zákoutí 
s betlémem. Zdobení stromeèku skonèilo 
po pùl desáté.

Ve stejný den v nedìli 23.12. odpoledne se 
konalo na Pøerovci slavnostní otevøení 
chodníku a PRVNÍ VÝŠLAP. Slavnostní akce 
zaèala krátce po 14. hodinì pøed restaurací 
HEJA. Po projevu starosty, který seznámil 
úèastníky s celou historií chodníkù, následovalo 
slavnostní pøestøižení pásky a pokøtìní chodníku 
šumivým vínem. Výšlap, kterého se úèastnilo 
kolem 35 obèanù, smìøoval k toènì a zpìt 
k restauraci Heja. Obèané si zde zakoupili 
obèerstvení a po krátké diskusi se rozešli do 
svých domovù.
V soboru 29. prosince po desáte hodinì 
dopolední se konal tradièní poslední výstøel 
AVZO 2018. Celkem se sešlo v areálu støelnice 
na Strážnici 19 èlenù AVZO. Støílelo se ze tøí 
pistolí, lehké malorážky, vzduchovky na 
sklopky a na terè. O vítìzi rozhodl souèet bodù 
za umístìní v jednotlivých disciplínách. Støelby 
byly ukonèeny po 13. hodinì. Po uklizení areálu 

následovala volná zábava v klubovnì AVZO. 
Všichni se skvìle bavili. Více na stranì 25.
Dne 31.12. po desáté hodinì se sešlo nìkolik 
desítek obèanù ze Suchých Lazcù a okolí na 
toènì autobusu na Pøerovci. Podnikli spoleènì 
tradièní silvestrovskou procházku k dubu 
a následnì pak k altánku, kde si nìkteøí opekli 
špekáèky. Letošní roèník nebyl co do poètu tak 
poèetný jako rok minulý.

9. ledna 2019 jsme informovali na webu 
obèany, že v roce 2019 bude otevøena bezplatná 
právní poradna, kterou bude vykonávat JUDr. 
Milan Èichoò v tìchto termínech: 29.1., 26.3., 
28.5., 30.7., 24.9., 26.11.2019. Vždy od 17:00 
hod - 18:00 hod v kanceláøi starosty v obecním 
domì mìstské èásti Suché Lazce. Není nutné 
objednání.
Od 10. ledna došlo k sérii závad na semaforu 
u RKL, které byly postupnì opravovány.
V pátek 11.1. probìhl v sále Hostince U Baly 
pátý roèník LAZIO DISCO PLESU. Pøes 100 
hostù se pøišlo pobavit, zatanèit si na hity 80-90 
let až po souèasnost a vyhrát jednu z cen 
v bohaté tombole. TJ Suché Lazce dìkuje 
všem, kteøí do tomboly pøispìli. 
V pondìlí 14. ledna došlo vlivem velmi silného 
vìtru k poruše na distribuèní sítí elektrické 
energie. To mìlo za následek témìø 
dvouhodinový výpadek dodávky elektrické 
energie (18:00-19:48 h.). Tento výpadek mìl 

bøezen 2019

s problematikou souhlasu se zpracováním 
osobních údajù (GDPR). Co se týèe naplá-
novaných akcí pro první pololetí roku 2019, 
zaèínáme brigádou na zprovoznìní areálu 
støelnice 13. dubna, nejvìtší støelecká soutìž 
"O Pohár osvobození Suchých Lazcù" 
probìhne 20. dubna. Soutìž pro veøejnost 
ve støelbì tøíèlenných družstev z malorážky 
se uskuteèní 26. kvìtna a soutìž ve støelbì 
ze vzduchovky pro dìti probìhne rovnìž ve 
stejný den. Pátý roèník nohejbalového turnaje 
se odehraje v pátek 21. èervna od 15. hodiny. 
Všechny akce pro veøejnost budou vèas 
oznámeny jednak místním rozhlasem, také 
budou zveøejnìny ve vývìsní skøíòce umístìné 
na staré zbrojnici a na internetových stránkách 
obce www.suchelazce.cz. Všechny zájemce 
a pøíznivce srdeènì zveme na uvedené akce.

Ing. Bøetislav Janošek

Èlenové Asociace víceúèelových základních 
organizací technických sportù a èinností - 
poboèného spolku Skála (dále jen AVZO) 
v Opavì - Suchých Lazcích se sešli 1. bøezna 
na èlenské schùzi, na které zhodnotili èinnost 
v uplynulém roce a stanovili si plány pro rok 
letošní. S akcemi, které se uskuteènily 
v prùbìhu minulého roku, jsme již seznámili 
obèany v pøedcházejícím Zpravodaji. Jenom 
bych doplnil informaci o poslední akci, kterou 
byla èinnost minulého roku ukonèena. 29. 
prosince se uskuteènil tzv. "Poslední výstøel". 
Za úèasti 20 soutìžících se støílelo v šesti 
disciplínách z rùzných zbraní a to z pistolí, 
malorážky a vzduchové pušky. Po celkovém 
souètu umístìní v jednotlivých disciplínách 
zvítìzil Jiøí Schweidler pøed Bøetislavem 
Martínkem a na tøetím místì se umístil Martin 
Oriešèík. Na schùzi byla zhodnocena nejen 
sportovní èinnost, ale také èinnost brigádnická. 
Bìhem roku bylo na údržbì a provozu støelnice 
odpracováno 439 hodin, mimo to byly 
odpracovány další desítky hodin na pøípravì 
soutìží a na drobných neorganizovaných 
údržbáøských pracích. Pøítomni byli seznámeni 
s novými Stanovami AVZO, byla pøipomenuta 
nejdùležitìjší pravidla Provozního øádu 
støelnice a rovnìž jsme se museli vypoøádat 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR
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rozsáhlejší charakter a dotkl se širšího okolí 
(Frýdlant nad Ostravicí; Janovice; Krásná; 
Lubno; Malenovice; Pražmo; Pržno; Raškovice; 
Hrabynì; Komárovské Chaloupky; Mokré 
Lazce; Nové Sedlice; Opava - Jaktaø; Opava - 
Komárov; Opava - Podvihov; Opava - 
Pøedmìstí; Rohov; Strahovice; Sudice; Opava - 
Suché Lazce; Štítina; Tøebom; Hrabová; Nová 
Bìlá; Ostrava - Dubina) Obnovení dodávky 
elektøiny probíhalo postupnì od vyšších 
napì�ových hladin (velmi vysoké napìtí, vysoké 
napìtí) až po poruchy na hladinì nízkého napìtí.
Dne 19.1. díky nízkým teplotám se podaøilo 
pøipravit na školním høišti v Suchých Lazcích 
kluzištì. Po dlouhých pøípravách koneènì 
nastaly vhodné podmínky pro realizaci ledové 
plochy a obèané s dìtmi si tak mohli užít zimní 
zábavu. Ledová plocha byla otevøena pro 
veøejnost od støedy 23.1.2019.
V rámci tradièní Tøíkrálové sbírky 2019 se 
v Suchých Lazcích vybralo pøesnì 32.230 Kè. 
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce dìkuje 
všem, kteøí se do sbírky zapojili a finanèní 
prostøedky budou jistì použity na dobré úèely.

V sobotu 19. ledna 2019 se konal v sále 
Hostince U Baly tradièní Hasièský ples. K tanci 
i poslechu hrálo trio Merkur. Plesu se úèastnilo 
160 hostù a nechybìla ani bohatá tombola 
s oblíbenými cenami jako stavební koleèka 
a živý kohout a podobnì. Více na str 31.

Harmonogram strojního zametání vozovek 
v mìstské èásti Opava Suché Lazce, rok 2019:
1. termín: 11.4. (èt) 10.5. (pa) 13.6. (èt) 11.7. 
(èt) 15.8. (èt) 12.9. (èt) 10.10. (èt)
2. termín: 12.4. (pa) 13.5. (po) 14.6. (pá) 12.7. 
(pá) 16.8. (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 
dohodnuto jinak.

V sobotu 26.1. se po 16. hodinì konalo na 
školním høišti bruslení pro veøejnost. Celkem 
se na školním kluzišti sešlo více než 70 obèanù. 
Starosta s místostarostou pøipravili na akci pro 
návštìvníky k zahøání svaøák a nìco ostøejšího. 
Nechybìlo také opékání špekáèkù. To vše 
zdarma. Høištì bylo osvìtlené a všichni se 
skvìle bavili až do deváté hodiny. Dìkujeme 
všem dobrovolníkùm, kteøí kluzištì pro 
veøejnost pøipravili (Petr Oriešèík, Václav 
Skuplík, Josef Doboš, Ladislav Èarnecký, 
Roman Novák, Lukáš Dener, David Vavreèka 
a další.) Pøíprava kluzištì zabrala kvùli nepøízni 
poèasí pøibližnì 10 dní.
Páteèní valnou hromadu 25. ledna, která 
zaèala po 18. hodinì v sále Hostince U Baly, 

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Od posledního vydání sucholazeckého 
zpravodaje se støelci z oddílu SKPK Suché 
Lazce úèastnili dalších závodù halové sezóny. 
Jako již tradiènì posledním domácím závodem 
byla Mikulášská nadílka, kterou uspoøádal 
lazecký oddíl polních kuší v tìlocviènì základní 
školy v Komárovì 1.12.2019. Oldøich Kubesa 
se prostøílel na 3. místo. Sabina Kubesová 
se umístila na 2. místì. Po oficiální èásti závodu 
pokraèovala samotná Mikulášská nadílka, jenž 
vyhrál Jan Nedìlník (Savana Klub Kuší 
Kostelec na Hané), druhé místo patøilo Václavu 
Losertovi (TJ Opava) a tøetí místo si po tøech 
rozstøelech nakonec odnesla Sabina Kubesová 
(SKPK Suché Lazce). Jak jste již byli 
informováni, v loòském roce byla vyhlášena 
nová soutìž Svìtový pohár, která vyvrcholila 
finále, jež se uskuteènilo 6. - 9.12.2018 ve 
mìsteèku Orel v Rusku. Do finále se 
probojovalo z kategorie ŽENY a MUŽI vždy 
16 nejlepších støelcù. Na základì pøedchozích 
výsledkù se do Ruska podívala i Sabina 

Kubesová. Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o novou soutìž, byl prùbìh finále pro všechny 
novinkou. Finále svìtového poháru se støílelo 
tzv. KO systémem a v bouølivé atmosféøe. Pro 
všechny støelce to bylo velkou neznámou 
a všichni se tak museli vyrovnat s psychickou 
nároèností tohoto typu závodu. Sabina 
Kubesová se v celkovém hodnocení umístila na 
koneèném 12. místì. V roce 2019 pokraèovala 
halová sezóna závodem v Kostelci na Hané. 
Oldøich Kubesa si vystøílel krásné 2. místo. 
Sabina Kubesová se z dùvodu podezøení na 
zápal plic závodu nezúèastnila.
Dalším závodem byl opìt závod v tìlocviènì 
základní školy v Komárovì. Pro Oldøicha 
Kubesu to byl závod jak na houpaèce. 
V prùbìhu závodu se pohyboval v jednu chvíli 
na právním místì a vzápìtí spadl až na 4 místo. 
Nicménì nic nevzdal a bojoval až do posledního 
šípu. V koneèném hodnocení se nakonec 
prostøílel na až na nejvyšší pøíèku. Sabinì 
Kubesové se na tomto závodu pøíliš nedaøilo 
a musela se spokojit se 4. místem. Vrcholem 
halové sezóny bude Mistrovství ÈR, které 
se uskuteèní 23. - 24.3.2019 v Otrokovicích. 

Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

bøezen 2019
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zaøízení, 17. Harmonogram zasedání 
zastupitelstva, ... více na www.suchelazce.cz
Ukázka ze zápisu: ... bod 4/3 ZMÈ 19 - Dotace 
složkám pro rok 2019.
Zastupitelstvo MÈ Suché Lazce schvaluje 
dotace pro obecní složky v této výši:
TJ Suché Lazce 200.000 Kè.
SDH Suché Lazce 75.000 Kè.
Zásahová jednotka (JSDH) 98.000 Kè.
MS Hoš�ata 31.000 Kè.
AVZO 33.500 Kè.
Klub polní kuše 45.000 Kè.
Klub dùchodcù 30.000 Kè.

Ve ètvrtek 31.1. dopoledne dostaly dìti ze 
Základní školy Suché Lazce od Klubu rodièù 
odmìnu za vysvìdèení. Na novou èeskou 
pohádku "Èertí brko" se do opavského kina, 
spoleènì s uèitelkami jelo podívat 43 dìtí. 
(zdroj: Vladimíra Lencová)
Veèer z nedìle na pondìlí 4.2. pøekvapila celou 
Èeskou republiku vydatná snìhová nadílka. 
Výjimkou nebyly ani Suché Lazce, kde snìhová 
pokrývka byla kolem 16 cm. I když se bìhem 
dne èásteènì oteplilo a sníh znaènì roztál, 
podaøilo se zachytit obec v zimním hávu. 
V našem kraji je souvislá snìhová vrstva vlivem 
klimatických zmìn èím dál více vzácná.
Zhruba 35 dìtí se svým doprovodem dorazilo 
v sobotu 9. února do Buly arény v Kravaøích, 
kde mìli sucholazeètí hasièi díky podpoøe mìsta 

svolal jako každoroènì výkonný výbor TJ Suché 
Lazce. Celkem pøišlo 17 èlenù a 2 hosté. 
Èlenové výboru zhodnotili rok 2018 a seznámili 
pøítomné s dalšími plány na rok 2019. Pøísedící 
byli seznámeni s hospodaøením TJ, návrhem 
rozpoètu na rok 2019 a øešily se majetkové 
záležitosti (budova TJ na høišti). Po skonèení 
valné hromady následovala diskuse.

Ve stejný den v pátek 25.1. se od 17. hodiny 
konala v kulturním domì valná hromada SDH 
Opava - Suché Lazce. Celkem pøišlo 54 èlenù 
a 3 hosté (zástupce okrsku, starosta 
a místostarosta obce). Hasièi si vyslechli 
hodnotící zprávy za loòský rok a byli ocenìni 
aktivní èlenové. Více na str. 30.
Dne 15. ledna v 18:15 hod. se konalo 
3. zasedání zastupitelstva MÈ Opava - Suché 
Lazce. Na programu bylo mimo jiné: bod 4. 
Kontrola usnesení, 5. Ustavení likvidaèní 
a inventarizaèní komise, 6. Schválení platu 
starostovi, 7. Schválení výše hotovosti 
pokladny, 8. Kronika, 9. Zvolení redakèní rady 
Sucholazeckého zpravodaje, 10. Dotace 
spolkùm, 11. Schválení rozpoètu, 12. Schválení 
zámìru smìny pozemkù v k. ú. Suchých Lazcù 
s LESY ÈR, s. p., 13. Schválení zámìru nového 
sportovištì v Suchých Lazcích 1. etapa., 
14. Oprava pùdních prostor Obecního úøadu, 
15. Schválení zámìru nákupu nového obecního 
traktoru., 16. Dodatek oprava kulturního 

bøezen 2019

Fotografie z tradièního pochování Basy v Suchých Lazcích ze dne 2.3.2019

foto: Kateøina Vlhová, Josef Bulka
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Opava k dispozici pro sebe ledovou plochu na 
hodinu a pùl. Všichni si bruslení velmi užili. 
Více na str. 32.
Ve ètvrtek 14.2. Klub dùchodcù Veselé Berle 
uspoøádal ve vinárnì u Baly setkání svých èlenù 
pod názvem "Z pohádky do pohádky". K tanci 
a poslechu nám hrál pan Vitásek na harmoniku 
a pan Tomeš Vašek na ozembouch. Dobøe jsme 
se bavili a nezapomnìli jsme ani na naše 
jubilanty. (zdroj: Jindøich Louda)

V sobotu 16. února se konal v kulturním domì 
v Suchých Lazcích 5. roèník zabíjaèkových 
hodù. Letošní roèník doprovázelo na únor 
abnormálnì teplé a sluneèné poèasí. 
V kulturním domì se sešlo nìkolik desítek 
obèanù nejen z naší obce. Pøed "kulturákem" 
probíhal stánkový prodej uzenáøských výrobkù 
øeznictví pana Lukáše Gebauera. Prodej zaèal po 
8. hodinì a obìdové menu bylo k dispozici od 
10 hodin. K poslechu nechybìlo také velmi 
žádané duo muzikantù pan. Vitásek (harmonika) 
a T. Vašek (ozembouch). Návštìvníci si mohli 
zakoupit také nealko, pivo a nìco ostøejšího. Na 
obrazovce v sále probíhala projekce fotografií 
z kulturních akcí za rok 2018. Odpoledne 
probíhala volná zábava, která se konala do 
veèerních hodin. Akce se velmi vydaøila.
Dne 18.2. byly na webu zveøejnìny rozpisy 
mistrovských zápasù Lazio - jaro 2019 pro 
muže, soutìž dorostu a mladší pøípravka. 

V nedìli 17. února veèer ve 22:32 hodin bylo 
slyšet v Suchých Lazcích a okolí silnou 
zvukovou ránu (detonaci). Neobvyklý zvukový 
jev s velkou intenzitou slyšelo nìkolik desítek 
lidí v Suchých Lazcích, Komárovì, 
Chvalíkovicích a dokonce i v Opavì. Na 
seismologické stanici Ostrava/Krásné Pole 
nebyl v danou dobu namìøen žádný otøes. 
V daný den také nebyl pozorován bolit, který 
by mohl být zdrojem zvuku. Událost mìla 
pravdìpodobnì jen lokální charakter. 
Pozorování tohoto jevu pøímo potvrdilo kolem 
dvou desítek lidí. Zatím se nepodaøilo zjistit 
zdroj tohoto neobvyklého zvuku a vše je zatím 
záhadou. Pokud jste také pozorovali tento zvuk, 
nebo máte nìjaké bližší informace, budeme rádi, 
když se s námi podìlíte. redakce@suchelazce.cz 
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce ve 
spolupráci s paní Andreou Seidlovou poøádá 
Kurz malého šití pro dìti od 1. do 5. tøídy. 
Místem kurzu je kulturní dùm v Suchých 
Lazcích a první lekce probìhly ve dnech 
4.3.2019, 18.3.2019 a 1.4.2019 vždy od 14-17 
hodin. Cena jednoho dne kurzu je 80 Kè. Dle 
informace poøadatelky jsou kurzy již zaplnìny.
V sobotu 23. února probìhla za krásného 
mrazivého poèasí první brigáda Mysliveckého 
spolku Hoš�ata na oøez vìtví aleje u "Køížku" 
mezi ZD Komárov a ZD Suché Lazce. Oøez
se provádìl na žádost Zemìdìlská a.s. Opava-
Kylešovice z dùvodu zprùjezdnìní komunikace 
velkým zemìdìlským strojùm. Brigády se 
zúèastnilo 17 èlenù MS, za což jim patøí 
podìkování. (zdroj: pøedseda Radomír Kubesa)
V pátek 1.3. se od 18:00 hodin konala v budovì 
støelnice v areálu skála na Strážnici èlenská 
schùze AVZO. Úèast na schùzi byla velmi 
dobrá, pøítomno bylo 20 èlenù. Byl schválen 
plán èinnosti na rok 2019 s uvedením garantù za 
jednotlivé akce. Došlo ke zmìnì termínu 
nohejbalového turnaje, který se z technických 
dùvodù pøesouvá ze soboty 22.6. na pátek 

Basa 2019 - mládež Suchých Lazcù 
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V sobotu 2. bøezna od brzkých ranních hodin 
probíhal tradièní masopustní prùvod 
zakonèený veèerní taneèní zábavou spojenou 
s pochováním basy. Letošní akce se zúèastnilo 
nebývalé množství masek, které pøispìly k 
velmi veselé atmosféøe celé akce. Opìt musíme 
velmi podìkovat všem spoluobèanùm, kteøí 
pøichystali pro masopustní prùvod pohoštìní. 
Zejména pak pilným hospodyòkám, které pro 
zachování tradice neváhaly vstávat brzy v noci 
a zadìlávaly tìsta na vynikající domácí koblihy 
èi pravé èeské buchty. Veèer se pak zaplnìný 
sál skvìle bavil pøi hudební produkci DJ 
Michala Seidla. Ve 22 hodin jsme se pak pøi 
smuteèní øeèi "faráøe" a "kostelníka" rozlouèili 
s basou a zakonèili tak období masopustu. 
O pùlnoci se ještì vylosovali výherci bohaté 

tomboly. Zahradní gril, vysokotlaká myèka èi 
originální remoska a mnoho dalších hodnotných 
cen bylo jistì velkým lákadlem pro zakoupení 
výherních losù. Tímto bychom chtìli podìkovat 
za všechny dary našim sponzorùm a hlavnì 
našemu nejhlavnìjšímu sponzoru H&S 
Obrábìèství s.r.o., který se i zasloužil o odvoz 
basistù na Pøerovec. Tímto mu ještì jednou moc 
dìkujeme. Pozor! Aby si masopustní prùvod, 
který bude obcházet naši obec v pøíštím roce 
v sobotu 22.2.2020, užili i obèané spodní èásti 
obce a nemuseli pøitom vstávat v brzkých 
ranních hodinách, chystáme zmìnu. Prùvod tak 
odstartuje kolem 8:00 na Pøerovci a pøes 
odboèení na ulice Na Pískovnì, Ke Strážnici 
a V Ulici se objeví kolem 10:00 hod. v centru 
obce. Spodní èástí tak projdeme kolem poledne 
a celou akci zakonèíme kolem 15:30 Ve Dvoøe.

za mládež Basy -Tomáš Vašek

Kalendáø kulturních akcí v Suchých Lazcích na nejbližší období
Sucholazecké kulturní léto 2019:
25.5. od 11:00 hodin na parkovišti u kašny, 
probìhne již 5. roèník Gulášfest 2019. Uvidíte 
také "kácení máje" roèník 2001 (mládenci 
Suchých Lazcù), (poøádá obec ve spolupráci se 
složkami a jednotlivci). 
26.5. od 9:00 hodin probìhne v areálu støelnice 
na Strážnici (Soutìž ve støelbì z malorážky) 
"Soutìže ve støelbì tøíèlenných družstev 2019", 
odpoledne od 15:00 hodin, "Soutìž dìtí do 15 
let ze vzduchové pušky". Poøádá AVZO.
2.6. od 14:00 hodin probìhne na obecním høišti, 
"Dìtský den 2019". Poøádá (Lazio - TJ Suché 
Lazce za podpory mìstské èásti Suché Lazce). 
19.6. od 15:00 hodin, Olympijský bìh Opava - 
Suché Lazce. Do T-Mobile Olympijského bìhu 
se zapojí i Suché Lazce. Vybìhnìte i vy 
a pøispìjte tak na Olympijskou nadaci. Trasa 
mìøí 4,9 km. Poøádá Pavel Nelešovský.
21.6. od 9:00 hodin v areálu støelnice na 

Strážnici, "5. roèník - Nohejbalový turnaj 
trojic, amatérských družstev 2019" Suché 
Lazce, poøádá AVZO.
6.7. v sobotu v 8:30 hodin, probìhne na 
obecním høišti, 4. roèník fotbalového turnaje 
Sucholazeckého poháru Memorial Mirka 
Satkeho. Poøádá obecní úøad ve spolupráci se 
skupinou nadšencù.
10.8. od 14:00 hodin, probìhne ve støedu obce 
u kašny 5. roèník Sucholazeckého pivního 
festiválku. Mùžete se tìšit na nìkolik druhù piv, 
èeskou kuchyni. 
30.8. - 1.9. - od pátku 13:00 hodin - støed obce, 
obecní høištì, kaple "Sucholazecké posvícení 
2019" (tøídenní akce) (30.8. až 1.9.2019) 
vyvrcholení Sucholazeckého kulturního léta 
2019 poøádá (zastupitelstvo S.L.). 
21.9. od 15:00 hodin probìhne u kašny ve støedu 
obce "4. roèník Sucholazeckého Vinobraní" 
poøádá Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce. 
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byl pøerušen rozvod elektrické sítì VN a další 
škody. Pondìlní vichøice Eberhard (v noci 
v 1:30 hod.) si vyžádala také pád obrovského 
smrku, který stál pøed kaplièkou v Nových 
Sedlicích. Strom spadl pøed kaplièku a èásteènì 
poškodil dùm za potokem. Obrovské vìtve 
smrku kaplièku tìsnì minuly. "Bylo to štìstí - 
náhoda nebo øízení Boží? Každý si to musí 
vysvìtlit sám..." øíkají místní. Naštìstí nikdo 
nebyl zranìn. Vichøice napáchala øadu škod 
nejen na Severní Moravì.
Z dùvodu rekonstrukce propustku na 
Podvihovském Mlýnku došlo k uzavøení 
tohoto propustku k 13.3.2019. Odboèka ze 
silnice è. 4679 na Podvihovský Mlýnek bude 
po dobu rekonstrukce uzavøena. 
V sobotu 16. bøezna se konala další brigáda 
MS Hoš�ata. Jednalo se o odstranìní oplocenek 
z remízkù, které byly založeny na obecních 
pozemcích v katastru mezi Suchými Lazcemi a 
Podvihovem. Stromy, keøe a byliny vysazené pøi 
zakládání remízkù již dosáhly velikosti, kdy je 
možné odstranit oplocení a remízky tak otevøít 
plnì pro krajinu. Remízky tak nyní zaènou 
plnit svou funkci. Hlavní funkcí remízku mimo 
zadržování vody v krajinì je krytina pro zvìø, 
životní prostor pro hmyz, motýly a je to také 
významný krajinný prvek. Jsme velice rádi, že 
se tyto obnovené remízky znovu stávají souèástí 
krajiny. (zdroj: Ing. Petr Žùrek)
Ve dnech 20.3. a 21.3.2019 byl krátkodobì 
omezen vstup do prostoru høbitova. Z dùvodu 
podrobného leteckého snímkování za úèelem 
digitalizace hrobových míst všech 8 mìstských 
høbitovù na území mìsta Opavy (Mìstský 
høbitov, Kateøinky, Jaktaø, Kylešovice, Komárov, 
Podvihov, Suché Lazce, Vlaštovièky). 
Obèané o tom byli informováni na cedulích pøi 
vstupu do areálu jednotlivých høbitovù a na 
našem webu. Snímkování bylo realizováno 
pomocí dronu a trvalo pøibližnì jednu hodinu.

redakce David Závìšický

21.6.2019 se zaèátkem v 15:00 hodin. Èlenové 
byli seznámeni s upraveným provozním øádem 
støelnice. Všichni èlenové dali souhlas se 
zpracováním osobních údajù. Po schùzi 
následovala volná zábava. Více na str. 25.
Mládež Suchých Lazcù uspoøádala 2. bøezna již 
12. roèník Pochování basy s tradièním vodìním 
medvìda po obci. Letošní roèník se mimoøádnì 
vydaøil a bylo vidìt více než 35 originálních 
masek. V sále Hostince U Baly se konal po 20. 
hodinì tradièní veèerní program s pochováním 
basy. K tanci a poslechu ve vyprodaném sále 
hrál DJ Michal Seidl. Byla pøipravena bohatá 
tombola (vapka, gril a další zajímavé ceny). 
Vstupné bylo 120,-Kè. Další informace na str. 
22., fotografie najdete na stranì 23.
Dne 5.3. v 18:15 hod. se konalo 4. zasedání 
zastupitelstva MÈ Opava - Suché Lazce. 
Na programu bylo mimo jiné: bod 4. Kontrola 
usnesení zastupitelstva, 5. Oprava pùdních 
prostor Obecního úøadu, 6. Výbìrové øízení na 
nový obecní traktor, 7. Dopravní situace ulice 
Na Pískovnì, Májová, Støední, Sedlická, 
Jíèínská, 8. Schválení koupì nového 
kondenzaèního kotle na obecním úøadì, 
9. Czechpoint a ovìøování podpisù, 
10. Schválení zámìru Lesoparku - Pøerovec, 
11. Oprava zastávky Suché Lazce Pøerovec - 
smìr Opava, 12. Rùzné - z podnìtu TJ se 
projednával stav budovy TJ Suché Lazce a její 
další budoucnost.
Dne 6. bøezna oznámil pøedseda TJ Suché 
Lazce, že konèí s fotbalem. Dùvod neuvedl, 
další informace se zjiš�ují. Více stranì 27.
V noci z nedìle 10.3. na pondìlí ráno 11.3.2019 
dorazila na Severní Moravu (potažmo do naší 
obce) vichøice Eberhard, která napáchala øadu 
škod na budovách v obci. Nejvíce aktivní byl 
vítr mezi 21. - 2. hodinou, kdy poryvy vìtru 
místy dosahovaly 12,5 až 24 m/s! Mimo jiné 
Eberhard poškodil atiku obecního úøadu, 
oplechování Hostince U Baly a na ulici Jièínská 

Kopie úvodní stránky z jednoho z nejstarších dochovaných Zpravodajù Suchých Lazcù. Zpravodaj 
z èervena 1960 mìl formát A4 a dvì strany. Podaøilo se ho najít 27.1.2019. Pomozte najít další!!
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Zprávièky ze sucholazecké školièky

Máme za sebou první polovinu své tìžké práce, 
které dospìlí øíkají uèení - muèení. Jako první 
zhodnotili svou práci prvòáèci. Ve støedu 
30. ledna 2019 se odpoledne v 16 hodin sešli na 
Slavnosti Slabikáøe, kde svým rodièùm 
pøedvedli, co se za první pùlrok nauèili - ètení, 
poèítání i zdokonalení sami na sobì. Odmìnou 
jim bylo nejen krásné první vysvìdèení, ale 
i sladká teèka v podobì buchty s jednièkou! 
Pøejeme našim nejmenším další úspìšná 
vysvìdèení. A protože vysvìdèení dostali 
všichni žáci, jako odmìnu pro nì si již tradiènì 
pøipravil Klub rodièù - filmové pøedstavení 
v Cinestar Opava - tentokrát to byla pohádka 
Èertí brko. Moc Klubu rodièùm dìkujeme!
Svou fyzickou zdatnost si žáci upevnili ještì 
pøed vysvìdèením - na konci ledna v týdnu od 
21. do 25. ledna 2019 se pøihlášení žáci z celé 
školy zúèastnili lyžaøského výcviku na 
Vaòkovì kopci, kde se pod dozorem lektorù 
uèili zvládnout své lyže. Ze školy se zúèastnilo 
25 dìtí a 13 z mateøinky.                                                                                                                                         
Ještì mi dovolte se zmínit o jedné akci, která 
probìhla hned na zaèátku ledna. Škola Suché 

Lazce je již nìkolik let zapojena do projektu 
pøímìstských škol ENVICUP, který žákùm 
pøipomíná ochranu životního prostøedí, 
nakládání s odpady, hospodaøení s vodou apod. 
Rok 2018 byl ve znamení Vody a poøádala jej 
naše škola. V prùbìhu celého roku se žáci 
z Komárova, Malých Hoštic a Vávrovic spolu 
s našimi setkávali pøi rùzných akcích, 
návštìvách a exkurzích. Navštívili napøíklad 
pøehradu Kružberk, úpravnu vody v Podhradí 
èi Èistièku odpadních vod v Opavì, zkusili si 
i jízdu na raftech po Støíbrném jezeøe v Opavì. 
Na závìr celého projektu se 10. ledna 2019 
setkali všichni ve škole v Suchých Lazcích, 
utkali se v zábavném kvízu, vyzkoušeli pokusy 
s vodou a vyhodnotili výtvarnou a literární 
soutìž, která byla souèástí projektu. Obèerstvení 
bylo podáváno v kulturním domì Suché Lazce, 
za což dìkujeme panu starostovi Mgr. Petru 
Oriešèikovi, který se spolu s panem 
místostarostou Ing. Skuplíkem celé akce rovnìž 
úèastnil. Celá akce sklidila velký úspìch a 
tìšíme se na pokraèování, tentokrát v Malých 
Hošticích. Z výhledu do dalšího období jen 
uvádíme Plavecký výcvik, na který budou žáci 
dojíždìt do Mìstských lázní v Opavì od 4.4. do 
13.6.2019 a Zápis do 1. roèníku, který se podle 
rozhodnutí mìsta Opavy bude konat ve ètvrtek 
4. dubna a v pátek 5. dubna vždy od 14 hodin.

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

foto: David Závìšický

bøezen 2019

øeditelka školy
Mgr. M. Škrobánková

Slavnostní otevøení chodníku Pøerovec a PRVNÍ VÝŠLAP v nedìli 23.12.2018.
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Mateøská škola Suché Lazce

Zima byla sice dlouhá a chladná, ale dìti 
v mateøské škole v žádném pøípadì nelenošily. 
V prosinci je navštívil Mikuláš, který pøišel 
s andìlem, èerty i samotným Luciferem. I letos 
byli èerti hodní, avšak zanechali po sobì ve 
školce èertí uhlí, které slouží k zavolání 
samotného Lucifera na zlobivce. Naštìstí jej 
nemusíme zatím používat.
Pøedvánoèní èas jsme si zpøíjemnili vánoèním 
posezením, kde dìti zazpívaly Ježíškovi 
vánoèní písnièky a za to si zasloužily nadílku 
pod stromeèkem. I letos nám Ježíšek nadìlil 
spoustu dáreèkù a já bych touto cestou chtìla 
za celou mateøskou školu podìkovat všem, 
kteøí jakkoli pøispìli dìtem na dárky a pomohli 
Ježíškovi s nadílkou. Nový rok 2019 jsme 
pøivítali snìhovou nadílkou, která nám dopøála 
zúèastnit se týdenního lyžaøského kurzu, jehož 
organizátorem byl Vaòkùv kopec. Snìhu si dìti 
užily nejen na svahu, ale také na školní zahradì, 
kde jezdily na bobech, stavìly snìhuláky a hrály 
rùzné pohybové hry. 
V zimì také pokraèovala školièka bruslení, 
kterou navštìvovaly pøedškolní dìti. Díky tomu 
mohly využít své dovednosti na ledovém høišti, 
udìlaném na naší zahradì. 

Klub dùchodcù v prvém ètvrtletí.
Vzkázala mi pøedsedkynì Klubu, že bez 
vyèerpávající informace o naší èinnosti by 
"Zpravodaj" nebyl plnohodnotným obecním 
obèasníkem. Proto jsem se obmìkèil a opìt 
vzpomínám, cože jsme to vlastnì páchali v tom 
prvním ètvrtletí tohoto roku. Jak již je 
ustáleným zvykem, na lednovém shromáždìní 
jsme pøepoèítali naše èleny, usadili se na 
oblíbená místa ve vinárnì U Baly a plni radosti, 
že nám byly zvýšeny dùchody, jsme si povídali, 
popøáli lednovým jubilantùm a pøi volné 
zábavì plné vtipù a také pøi zpìvu jsme okusili 
nìco z kuchaøského umìní zmínìné restaurace, 
nìco utratili za pití a následnì se rozešli ke 
svým domovùm. Pro mìsíc únor zpravidla 
vymýšlíme pro naše shromáždìní nìjaké 
symbolické povyražení. Tentokrát to bylo 
vzpomínáni na naše rané mládí pøipomenutím 
postav známých pohádek pod heslem 
"Z pohádky do pohádky." Bylo obdivuhodné, 
jak si naše pøítomné babièky i dìdeèkové 
dovedli vybavit pohádkové postavy, které je 
provázely dìtstvím a obléci se do pøíslušných 
kostýmù, které si sami pøipravili. A tak se 
alespoò na krátký èas producírovaly vinárnou 
pohádkové postavy, Karkulka, bílá paní, 
èernoknìžník a jeho uèeò, ale také vèelka Mája, 
cikánka, kominík a mnoho dalších postav ve 
vkusných kostýmech. Rej tìchto pohádkových 
postav podkresloval hudební doprovod 
a zábava to byla veliká. Podpoøena byla dobrou 
veèeøí i nìjakým pøípitkem s únorovými 
jubilanty. V bøeznu se naše ženy ponìkud více 
vyšòoøily, protože jsme mìli setkání v pøedveèer 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce

MDŽ a na to se v našem klubu nezapomíná. 
Pøišla mezi nás skupinka žákyò místní školy, 
které ženám pøednesly na poèest MDŽ hezké 
básnièky, udýchaný pøibìhl mezi nás náš pan 
starosta, který naše ženy potìšil, když je 
obdaroval žlutými tulipány. V programu se 
vystøídalo nìkolik øeèníkù, jimž se podaøilo 
rozproudit patøiènou zábavu. Všechny ženy byly 
spokojeny s oslavou svátku, každá si nesla 
domù hezký kvìt i dobrou náladu. Jaký budeme 
mít v klubu program v následujících dvou 
mìsících, ještì nevím. Vím však, že ženy 
našeho klubu budou v mìsíci èervnu 
organizovat spoleèné setkání žen z obcí Štítina, 
Nové Sedlice, Mokré Lazce a Lhota u Opavy pøi 
vtipné sportovní soutìži na našem obecním 
høišti. Podobná soutìžní setkání již probìhla ve 
všech zmínìných obcích a nyní je øada na našich 
ženách, aby soutìž uspoøádaly. Je to víceménì 
utužování vzájemných stykù, pøièemž nad 
tìmito akcemi pøebírají záštitu starostové obcí. 
Vìøím, že se s akcí vypoøádáme se ctí, abychom 
se dobøe zapsali do podvìdomí okolních vesnic.

za Klub dùchodcù Lubomír Tichopád
foto: Tereza Èeperová

bøezen 2019

Všichni už ale vyhlížíme jaro a tìšíme se, až se 
pøíroda probudí, oteplí se a dìti zažijí spoustu 
dalších akcí a zážitkù. 
Na závìr bych ráda zmínila, že 6. a 7. kvìtna 
2019 v dobì od 8 h. do 16 h. probìhne Zápis 
dìtí do mateøské školy. K zápisu je nutno, 
mimo vyplnìné pøihlášky, pøinést i lékaøské 
potvrzení o zpùsobilosti dítìte a potvrzení 
o pravidelném oèkování nebo doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemùže oèkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci. (§ 34 odst. 
5 školského zákona a § 50 zákona è. 258/2000 
Sb., o ochranì veøejného zdraví). Žádáme 
rodièe, aby si žádost o pøijetí dítìte 
k pøedškolnímu vzdìlávání v mateøské škole 
vyzvedli tak, aby v den zápisu byla potvrzena 
dìtským lékaøem o povinném oèkování. 
Nejlépe v otevírací dobì mateøské školy, tj. od  
6:30 do 16 h. Výjimku z povinného oèkování 
pøedstavují pouze dìti, pro které je pøedškolní 
vzdìlávání od školního roku 2019/20 povinné.

Tereza Èeperová

Klub dùchodcù
Lubomír Tichopád
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Slavíme Velikonoce

Milí pøátelé! Jak je to skvìlé, když nìco 
v životì dobøe dopadne. Jak je to skvìlé, když 
nìco špatného skonèí. Jak je to povznášející, 
když nìkdy nìkde zvítìzí dobro. Jistì si mnozí 
pamatujeme nìjaká svá obrácení, radikální 
zmìnu v životì, rozlouèení se s nìjakou 
dlouhodobou neøestí v životì apod. Ano, jsou 
to principiálnì krásné vìci! Ale bohužel si také 
pamatujeme to, co zpravidla následuje. Kolik 
chyb jsme dokázali opakovat! Kolik nešvarù, 
kterých jsme se opravdu zbavili, jsme nahradili 
nešvary jinými! Ano, a� je cokoliv a jakkoliv 
nadìjné, vždy se ukáže, že ráj nenastal, nepøišel; 
že dobro je zase v nìèem vystøídáno zlem. 
Mnozí pak mají velmi blízko ke skleslosti, 
ke skepsi, ke ztrátì všech nadìjí. To ovšem, 
co my, køes�ané, slavíme o tìchto velikonoèních 
svátcích, podobá se snad tomu, o èem jsme 
uvažovali pøed chvílí? Naštìstí je tøeba øíci: 
ne, ne a ještì jednou ne! My slavíme Vzkøíšení! 
Ono je skuteènì posledním slovem, po kterém 
nepøichází už žádné zlé slovo. Ono je poslední 
skuteèností, je životem, láskou v plnosti, která 

foto: Stanislav Kaštovský, Jindøich Louda

bøezen 2019

faráø
P. Adam Ma³ek

nemùže být za nìco vymìnìna, ani nìèím 
nahrazena, ani zrušena. Ono je vìcí definitivní, 
která je postavena do nejistého, nespolehlivého, 
kymácejícího se svìta. Opravdu pevný 
a nezvratný bod. Slavíme tedy vítìzství, po 
kterém nemùže následovat porážka. Slavíme 
znièení zla, pøi kterém èlovìk není znièen, 
ale osvobozen. Slavíme nebeskou skuteènost, 
kterou mùžeme a máme zažívat tady na zemi. 
Moc bych si pøál, milí ètenáøi, aby se co nejvíce 
z Vás pøipojilo o letošním Svatém týdnu 
a Velikonocích k tomuto slavení, tøeba 
i v našich nádherných chrámech, a pøijalo tak za 
své bohatství tìchto duchovních skuteèností. 
Všem Vám ovšem pøeji krásné a bájeèné období 
oslav Velikonoc a pravého zaèátku 
vytouženého jara.

komárovský faráø P. Adam Ma³ek 

Únorové setkání èlenù klubu dùchodcù pod názvem "Z pohádky do pohádky"
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bøezen 2019

Pøíležitost ke svaté  zpovìdi
sobota 13.4. - Suché Lazce 17:30 - 18:00 h.
nedìle 14.4. - Raduò  07:00 - 07:30 h.,
Nové Sedlice po 11:00 h.
pondìlí 15.4. - Komárov 17:30 - 18:00 h.
úterý 16.4. - Raduò 15:30 - 16:30 h.*, 
Komárov 17:00 - 18:00 h.*
støeda 17.4. - Komárov 17:30 - 18:00 h.
ètvrtek 18.4. - Raduò 15:30 - 16:00 h., 
Komárov 19:15 - 20:00 h.
pátek 19.4. - 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 - 14.4.2019 
(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.
18:00 h. (sobota) v Suchých Lazcích Žehnání 
ratolestí a mše sv. 
Zelený ètvrtek - 18.4.2019
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 - 19.4.2019 (Den pøísného postu!)
14:30 h. v Raduni pobožnost køížové cesty
15:00 h. v Raduni velkopáteèní obøady
16:00 h. v Raduni spoleèná Adorace v "Božím 
hrobì"

Velikonoce 2019 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 - 20.4. (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 - 21.4. (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 - 22.4.
7:30 h. v Raduni  mše sv.
8:45 h. v Komárovì  mše sv.
10:30 h. v Suchých Lazcích mše sv.

Fotografie z vydatné snìhové nadílky v Suchých Lazcích z pondìlí 4.2.2019

foto: David Závìšický
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