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Vážení spoluobèané, jsem opìt velmi rád, že 
mohu svým úvodním slovem vyjádøit pozdrav 
všem ètenáøùm našeho Sucholazeckého 
zpravodaje. Zpravodaj vychází v dobì, kdy se 
my všichni musíme vypoøádávat s nelehkou 
situací kolem nemoci COVID-19. 
Nebezpeèný virus nám všem zasáhl do našich 
životù a není to jinak ani v životì naší obce.

Vážení spoluobèané,
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Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

 Dìkujeme za pomoc.
Vaše písemné podnìty, pøíspìvky, pozvánky na akce 
a zajímavé informace o jejich prùbìhu rádi zaøadíme 
do zpravodaje. Podklady posílejte na emailovou adresu 

Pokud máte doma 
zajímavé historické fotografie, budeme moc rádi, když 
nám je zapùjèíte k okopírování.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v èervnu 2020, 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, Vìra Kubínová.
 www.davedesign.cz, duben 2020 náklad 350 výtiskù
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Každopádnì, abychom celou situaci zvládli 
a udrželi si všichni to nejdùležitìjší, co na svìtì 
máme, tedy naše zdraví, bylo nutné pøijmout 
opatøení, která v nejvyšší možné míøe omezí 
pohyb osob na veøejnosti. Osobnì všechna 
opatøení považuji za nutná a jsem rád, že 
v Suchých Lazcích se v drtivé vìtšinì opatøení 
dodržují. Situace napø. v Itálii èi ve Španìlsku 
a v poslední dobì také ve Spojených státech 
amerických nám jasnì ukazuje, že situace je 
vážná a nesmí se nikterak podceòovat. Obecní 

úøad mìstské èásti Suché Lazce plní jak všechna 
vládní naøízení tak i všechna mimoøádná 
opatøení vydávána ministerstvem zdravotnictví. 
Po dobu karantény jsme uzavøeli úøad starosty 
i asistentky (v pøípadì nutnosti, ovšem je možné 
kdykoliv volat), dále pak byla uzavøena po celou 
dobu karantény knihovna. Obecní úøad je dennì 
dezinfikován. Na poštì PARTNER je možno 
si zdarma vyzvedávat roušky, které pro nás šijí 
sucholazecké dobrovolnice, kterým ze srdce 
za toto dìkuji a opravdu si velmi vážím jejich 
práce, kterou ve svém volném èase obìtují pro 
zdraví nás všech. Na poštì jsou pro obèany také 
neustále k dispozici dezinfekèní gely a rukavice 
pro manipulaci s penìzi èi balíky. Jsem rád, že 
se nám povedlo, což je zásluha pøedevším naší 
Zuzky Kubicové, ponechat plnì otevøenou poštu 
PARTNER tak, aby byl servis pøedevším pro 
naše starší obèany, ale nejen je, zajištìn každý 
den. Chci také podìkovat panu doktorovi 
MUDr. Vítu Kašpárkovi, který v rámci svých 
možností také ordinuje v Suchých Lazcích 
a poskytuje tak i v této nelehké situaci zdravotní 
péèi pro naše sucholazecké obèany. V dobì 
nouzového stavu také platí pøedevším pro starší 
obèany, kteøí nemají možnost si zajistit základní 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

32.

zase sejít a trénovat, plánovat a užívat akcí tak, 
jak jsme zvyklí. Vše však záleží na discipli-
novanosti nás všech. Dìkujeme, že dodržujete 
všechna opatøení k tomu, abychom se všichni 
mohli zase brzy potkat. Heslem dobrovolných 
hasièù je už po staletí: "Sobì ku cti, bližnímu ku 
pomoci." Jednotka sboru i dobrovolní hasièi 
jsou pøipraveni ku pomoci øešení mimoøádných 
událostí dle požadavku situace. Snažíme se 
pomoci také darováním krve. Pokud mùžete, 
udìlejte to také!
Sdìlení rodièùm mladých hasièù: tréninky dìtí 

Pochování basy 2020, více na stranì 12.
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i mládeže jsou do odvolání zrušeny. Je nám 
velice líto, ale momentálnì Vás neumíme 
informovat ani o termínech soutìží a co nás 
mrzí nejvíce, neumíme s urèitostí øíct, zda vùbec 
budeme moci zorganizovat Letní soustøedìní 
pro dìti. Vše se odvíjí od situace a naøízení, 
kterými se musíme všichni øídit. O všech 
zmìnách Vás budeme neprodlenì informovat.
 

Pøejeme hodnì zdraví a síly.

Za SDH Pavla Benšová
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potraviny a hygienické potøeby, aby se obrátili 
pøímo na mì a já Vám osobnì zajistím dovoz 
jak potravin, tak i hygienických potøeb. Taktéž 
všechny potøebné informace v rámci vývoje celé 
situace naleznete na našich webových stránkách 
èi facebook profilu. V tuto chvíli, kdy píši 
èlánek do zpravodaje, lze jenom tìžko 
odhadovat, jak dlouho všechna opatøení budou 
trvat, každopádnì, milí spoluobèané, prosím 
vydržme v trendu dodržování všech naøízení, 
která nás v maximální možné míøe mohou 
chránit pøed virem a nemocí COVID-19. 
Za dodržování Vám všem velmi dìkuji! 
Koronavirová situace také silnì zasáhla 
do fungování obce a to pøedevším z hlediska 
poøádání kulturních a spoleèenských akcí. 
Poslední akcí, kterou jsme ještì na poslední 
chvíli stihli, bylo pøedstavení knihy pamìtí 
Frana Smìji "Na co jsem nezapomnìl". Knihu 
nám pøijeli do Suchých Lazcù pøedstavit sami 
editoøi pamìtí Frana Smìji a pøedstavení knihy 
bylo i s doprovodným ètením úryvkù z knihy 
studentkami Slezské univerzity fakulty, 
filozoficko-pøírodovìdecké. Závìrem 
pøedstavení byla milá teèka v podobì darování 
samotné knihy všem zúèastnìným, kterou 
zdarma rozdávali a zároveò podepisovali pøímo 
editoøi knihy. Obecní úøad získal nìkolik knih 
do majetku obce a v pøípadì, že by si chtìl 
nìkdo zapùjèit tuto knihu k pøeètení, prosím 
obra�te se pøímo na mne anebo na Zuzku 
Kubicovou a mile rádi Vám tuto publikaci 
zapùjèíme. Následné akce již musely být kvùli 
nouzovému stavu zrušeny, ale vìøím, že se 
k nim jistì ještì v tomto roce dostaneme. 
Pøedevším oslava 75. let výroèí osvobození 
obce, což je naše nedílná souèást. Dále pak akce 
Ukliïme si Èesko, kdy jsme tento rok mìli 
v plánu úklid prostor kolem VN Sedlinka, dále 
pak Den Zemì, již tradiènì výsadba obecní 
zelenì. Jsou zrušeny i akce poøádané našimi 
složkami od pálení èarodìjnic až po Pohár 

www.suchelazce.cz
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2021, bude stejnì úspìšný. Letošní zima není 
zrovna jako podle obrázkù Josefa Lady, a tak 
je tøeba si zimní sporty užít jinde než v pøírodì. 
V sobotu 22.2. si mladí hasièi se svými rodièi 
a nejbližšími jeli zabruslit do Buly arény 
v Kravaøích. Témìø 50 nadšencù všech 
vìkových kategorií si užilo pohybu a legrace. 
Pøíjemnì strávené dopoledne v pohybu bylo 
pøíjemným zpestøením pro všechny zúèastnìné.
Bohužel, toto byla prozatím poslední akce, 
kterou mohli hasièi zorganizovat nejen pro své 
èleny, ale i pro spoluobèany. Vzhledem k sou-
èasné situaci jsme nuceni plánované akce zrušit 
nebo pøesunout na jiný termín. V plánu byla 
brigáda u hasièárny, sbìr železného šrotu 
(termín bude upøesnìn), elektroodpad je po 
domluvì vybírán v prùbìhu celého roku. Pálení 
èarodìjnic – 24. dubna – pravdìpodobnì bude 
zrušen, Èeský den boje proti rakovinì 
(Kvìtinkový den) – 13. kvìtna – je pøesunut na 
30.9.2020. Nezbývá než vìøit, že se vše brzy 
v dobré obrátí a my se budeme moci s dìtmi 

vyslechli výsledky kontroly revizní komise 
sboru a spoleènì zvolili nový výbor, který bude 
ve stejném složení pracovat i v dalším pìtiletém 
volebním období. Zaznìlo nìkolik podìkování, 
pøi kterých byla rozdána èestná uznání a medaile 
za pomoc a práci ve sboru. Nejvyšší ocenìní 
však bylo pøedáno Jaromíru Sedláèkovi, který 
dostal Medaili svatého Floriana za dlouholetý 
pøínos a pomoc ve sboru. Druhým nejvyšším 
ocenìním byla Medaile Za zásluhy o výchovu, 
kterou z rukou starosty sboru pøevzal David 
Vavreèka. Velikým ocenìním bylo také 
podìkování všem dobrovolným dárcùm krve 
z øad hasièù.
První letošní spoleèenskou akcí byl již tradièní 
Hasièský ples v sále Hostince U Baly. Kapacita 
sálu byla brzy beznadìjnì vyprodána. Veèer 
plný tance, hudby a zábavy si užili hosté nejen 
sucholazeètí, ale i pøespolní, dokonce až z Prahy 
nebo ze Slovenska. Témìø 160 lidí se dobøe 
bavilo, hudbu zajistila kapela Merkur, malého 
pøekvapení se doèkali muži i ženy ve formì 
"vytroubení" a bohatá tombola snad potìšila 
i rozesmála zároveò. Hasièi dìkují všem, kteøí 
pøispìli vìcným nebo finanèním darem do 
tomboly, pøišli se pobavit a hlavnì podpoøit 
místní hasièe. Snad i ten pøíští ples, 23. ledna 
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osvobození ve støelbì. Nedokážu teï pøesnì 
odhadnout, jak dlouho bude na nás doléhat celá 
situace kolem koronaviru, ale jsem pøesvìdèen, 
že bychom první kulturní akci mohli stihnout 
v srpnu, kdy je naplánován na 8.8.2020 náš 
tradièní Pivní festiválek. Ovšem situace se mùže 
vyvíjet všelijak a my Vás budeme o všem 
detailnì informovat.
Leden a únor v naší obci je již tradiènì vyhrazen 
akcím plesovým a také pochování basy 
a zabijaèce. Obecní úøad mìstské èásti Suché 
Lazce dìkuje všem, kteøí se podíleli na tìchto 
akcích a pomohli tak uspoøádat opìt velmi 
kvalitní kulturní akce. Fungování obecního 
úøadu je nouzovým stavem omezeno vùèi 
veøejnosti, ovšem pøíprava a realizace drobných, 
støednì velkých èi velkých akcí samozøejmì 
pokraèuje. Ta nejvìtší akce, která je v sou-
èasnosti v øešení, je realizace splaškové 
kanalizace v Suchých Lazcích. Tato investièní 
akce již dlouhé roky stojí bohužel zásluhou 
obrovské investice, kterou mìsto není schopno 
financovat ze svého rozpoètu a dále pak nároky, 
které jsou kladeny na realizaci 
z pohledu ekonomické efektivnosti. Suché 
Lazce mají v této vìci velmi vysoký koeficient 
na jednoho obyvatele, který vychází v pøepoètu 
pøi realizaci splaškové kanalizace na cca 150 
000 Kè na jednoho obyvatele, a to je opravdu 
velmi vysoká èástka. Jsem velmi rád, že se našel 
dotaèní program, který ovšem ekonomickou 
efektivnost v rámci posuzování dotací neøeší 
jako vyluèovací podmínku a Suché Lazce 
spoleènì s Komárovem zažádaly v lednu tohoto 
roku o dotaci ve výši 220 mil Kè na poøízení 
splaškové kanalizace, která by se mìla budovat 
jako spoleèná v celkové finanèní výši v první 
etapì 250 mil Kè. To, jestli bude naše žádost 
úspìšná, je již pouze na posouzení všech 
dotaèních podmínek a verdikt bychom mìli znát 
v èervnu tohoto roku. Uvidíme. Vzhledem 
k podání této žádosti se musela odložit oprava 
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hlavní komunikace na ulici Pøerovecká, kterou 
mìla správa silnic naplánovanou na tento rok. 
V pøípadì, že Suché Lazce nebudou úspìšné 
v získání dotace na splaškovou kanalizaci, 
oprava ulice Pøerovecká probìhne v roce 2021. 
Samozøejmì oprava silnice na ulici Pøerovecká 
pøedpokládá kompletní výmìnu živièného 
povrchu. S opravou silnice je také spojena 
oprava chodníkù na ulici Pøerovecké 
po obou stranách. V pøípravì je v tuto chvíli 
oprava chodníku od sv. Jana až po nový 
chodník na Pøerovci a dále pak dodìlání 
chodníku na protìjší stranì od Hostince U Baly 
až po konec chodníku. Vìøím, že pokud nebude 
úspìšná žádost o dotaci na splaškovou 
kanalizaci, zrealizujeme vše výše podstatné. 
S dovìtkem, že všechny tyto objekty mají svoji 
životnost za sebou a je nutná jejich oprava. 
Zapoèali jsme již s obmìnou a úplnou výmìnou 
obecní zelenì tak, jak jsem Vám sliboval ve 
zpravodaji již na podzim minulého roku. Celá 
tato obmìna zelenì bude provádìna zamìstnanci 
obecního úøadu, tzn. že bude postupná 
v návaznosti na èasový prostor a také na pomoc 
zejména firem, které nám s tímto pomáhají. 
Dìkuji Zemìdìlskému družstvu, také dìkuji 
spoleènosti RVR-agro a také Davidu Sonkovi. 
Bez jejich pomoci bychom v takové míøe jenom 
tìžko mohli zaèít s úpravou zelenì. Když 
zmiòujeme zeleò, dovolte mi jednu vìtu 
o odvozu zeleného odpadu. Hnìdé bionádoby se 
zaèaly vyvážet v pondìlí 30.3.2020 a bude tak 
pravidelnì každé sudé pondìlí až do listopadu. 
Co se týká velkoobjemových nádob, bohužel 
v tuto chvíli po dobu karantény není možné 
svážet velkoobjemové kontejnery, a proto se 
zatím svoz zeleného odpadu nekoná. O dalších 
postupech Vás budeme samozøejmì informovat. 
Jelikož je uzavøen obecní úøad, nebude se 
konat v mìsíci dubnu ani bezplatná právní 
poradna. Pakliže byste nutnì potøebovali právní 
radu, prosím kontaktujte starostu a já zajistím 

právní konzultaci v míøe bezplatné právní 
poradny osobnì s panem doktorem Èichonìm. 
Milí spoluobèané, pokud se zmiòuji o bezplatné 
právní poradnì, prosím vìnujte ještì pár chvil 
mému dalšímu upozornìní. V dobì, ve které 
momentálnì jsme, se opìt množí "útoky" tzv. 
ŠMEJDÙ, kteøí pøedevším u starší populace 
hledají své obìtní beránky, jak co nejrychleji 
a podvodnì pøijít k penìzùm! Prosím, mìjte na 
pamìti tuto základní informaci, že solidní 
prodejce NIKDY neobchází se svými výrobky 
èi nabídkami domy èi byty obcí a mìst a dále 
pak v pøípadì telefonických hovorù, prosím 
NIKDY s nièím nesouhlaste, jelikož dnes 
k podpisu smlouvy staèí i Váš hlasový souhlas 
v telefonu. Prosím dávejte si na toto pozor 
a nejlépe udìláte, když takového prodejce 
od svého domu pošlete ihned pryè anebo 
v telefonu prostì podìkujete za nabídku 
a položíte telefon. Vážení spoluobèané, pøeji 
Vám v této nelehké dobì pokud možno co 
nejkrásnìjší jaro. Dìtem mnoho spoleèných sil 
s rodièi pøi domácí výuce a Suchým Lazcùm jen 
to dobré. Pøi dalším vydání Sucholazeckého 
zpravodaje na shledanou. 

Starosta Mgr. Petr Oriešèík

Drazí sousedi, spoluobèané, Lazeèáci.
Nechte i mì prosím v tìchto èasech podivna 
zamyslet se a zhodnotit dìní a náladu v podhùøí 
kopce Strážnice.
Suché Lazce, stejnì jako zbytek naší vlasti 
a nakonec i znaèného zbytku svìta, zaèaly 
necelý mìsíc nazad poci�ovat dopady virové 
nemoci. Nemyslitelné ještì pøed nìkolika týdny 
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Bìhem podzimu probìhla generální oprava 
stání pøed hasièárnou a vjezdu, kterou schválilo 
zastupitelstvo obce. Hasièi a dobrovolníci 
pøiložili ruku k dílu a pomohli s pøípravnými 
a dokonèovacími pracemi. Plocha slouží nejen 
jako vjezd, ale také jako prostor pro práci 
s dìtmi. Proto jsme rádi, že se úpravou zvýšila 
také jejich bezpeènost. Moc dìkujeme obci, 
našim èlenùm a dobrovolníkùm za pomoc pøi 
zvelebení prostoru. Zároveò bychom chtìli 
apelovat na obèany, aby plochu pøed vjezdem 
nepoužívali jako parkovištì. Parkování pøímo 
pøed vjezdem, by� jen na krátkou dobu, je ze 
zákona pøestupek v dopravì (i když není místo 
oznaèeno znaèkou), zároveò je tímto znemožnìn 
výjezd složky IZS. Za špatné parkování mohou 
být obèané pokutováni, pøípadnì dojde k odta-
žení vozidla. Tento skutek mùže být v krajním 
pøípadì vyhodnocen i jako trestný èin.
Ani v posledních mìsících roku 2019 hasièi 
neztráceli èas. Tréninky už od listopadu 
probíhaly v tìlocviènì místní ZŠ, ale na zaèátku 
adventu si vedoucí pro své dìti nachystali 
pøedvánoèní dílnièky. V pátek odpoledne, 
29. listopadu, se mladí hasièi sešli v kulturním 

zaøízení obce. Pøi punèi a s dobrotami od Miku-
láše dokázali z barevného papíru, knoflíkù, 
perlièek, tøpytek a lepidla vytvoøit pøáníèka 
a ozdoby na stromeèek nejen pro své blízké. 
Malá delegace hasièù totiž navštívila v pátek 
13. prosince Centrum sociálních služeb 
v Hrabyni. V rámci tamního vánoèního setkání 
pøedali místním obyvatelùm své výrobky. 
Zpestøením bylo krátké hudební vystoupení. 
Nádherné melodie zahrané na trubku nenechaly 
jedno oko suché a nìkolik koled za doprovodu 
kytary a kláves si zazpívali všichni pøítomní 
dohromady. Krátké, ale velmi milé setkání bylo 
potìšením na všech stranách.
O pohyb však dìti ochuzeny nebyly. Již na jaøe 
se s velkým nadšením setkala akce Bruslení 
s hasièi, proto byla v sobotu 30.11.2019 
sucholazeckým hasièùm a jejich rodinným 
pøíslušníkùm na hodinu a pùl k dispozici ledová 
plocha v Buly arénì v Kravaøích. Opìt 
nechybìlo teplé obèerstvení a oplatek na 
posilnìnou. Výbor sboru dobrovolných hasièù 
uspoøádal pro své èleny v pátek 13. prosince 
Valnou hromadu, na které se sešlo 41 èlenù 
starších osmnácti let. Na programu bylo shrnutí 
práce a vyhodnocení plánu letošního roku a dále 
také plán èinnosti na rok 2020. Pøítomní si také 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Ing. Václav Skuplík
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce 
uspoøádal v sobotu 23.11.2019 již tradièní sbìr 
elektroodpadu a pøedmìtù pro charitu. Od 9 do 
12 hodin nìkolik dobrovolníkù z øad hasièù 
pøebralo v hasièárnì elektroodpad od našich 
spoluobèanù. Tato služba je mezi obyvateli obce 
velmi oblíbená a umožní tak ekologicky 
zpracovat nepotøebné spotøebièe. Souèasnì 
probíhala také sbírka pro charitu Opava, kdy 
obèané mohli pøinést jak nepotøebné plyšáky 
tak i odìvy. 
Ordinace lékaøe Suché Lazce a Maøádkova 8, 
Opava byly otevøeny v zavedených hodinách 

v pondìlí 23.12., ve ètvrtek 27.12. a v pondìlí 
30.12. Od 31.12. 2019 do 3.1.2020 byly obì 
ordinace uzavøeny. Zástup zajiš�oval MUDr. 
František Øímák. V pondìlí 9.12. byla ordinace 
Suché Lazce také uzavøena.

Ve støedu 27.11.2019 dopoledne pøipravilo 
nìkolik dobrovolníkù z obce vèetnì starosty 
a místostarosty vánoèní strom. Strom letos 

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

duben 2020

Chtìl bych všem podìkovat za trpìlivost 
a projevenou toleranci a� už s domácí 
karanténou, pokud je nutná, nebo s chodem 
obce obecnì.
Zdá se, že nás tato neèekaná událost mùže také 
mnohému nauèit. Tøeba silnìjší trpìlivosti 
rodièù s dìtmi, které uvázly doma, ale i dìtí 
se svými rodièi, kteøí se uèí novým profesím.
Myslím, že již všichni poci�ujeme ztrátu tìch 
obyèejných, všedních vìcí, kterými jsou 
pøedevším kontakty s pøáteli, spoleènì strávené 
výlety, veèerní posezení.
Vše, co bylo souèástí našich všedních životù 
a vypadalo pøíliš obyèejnì, nás vùbec nenutilo, 
abychom se nad tím zamýšleli. Proto již nyní 
cítím radost a nadìji z obnovení všech tìchto 
všedností, jakmile to jen trochu pùjde.
A buïte si jistí, že jako obec na to budeme 
pøipraveni a "stoly sa zase budú prehýba�."

Místostarosta Ing. Václav Skuplík

nebo mìsíci se stalo krutou realitou. Byla nám 
omezena svoboda a z pohledu obce jsme nuceni 
doèasnì pøerušit již nìkolik sezón rozbìhnuté 
kulturní léto.
Obecní zvyky a tradice musí na nìjakou dobu 
stranou. Stejnì tak spoleèná starost o obec 
v podobì brigád se odkládá na doufejme brzké 
neurèito.
Rád bych vás ujistil, že v rámci obce se o zeleò 
a již zvelebené obecní prostranství náležitì 
postaráme, abychom pøi opìtovném zmírnìní 
opatøení vyrazili do krásné obce.
Omezení zasáhla jak obec samotnou tak i její 
nedílnou souèást, kterými jsou naše složky.
Pevnì vìøím, že pøes veškeré útrapy a nedo-
brovolné odlouèení všech èlenù toto období 
všichni pøekonáme a pokud se nepodaøí již 
plánované akce pøeložit a uspoøádat letos, 
doufám, že se svìt vrátí do normálních kolejí 
napøesrok.

Podaøilo se získat velmi kvalitní historické fotografie od p. Václava Skuplíka st.
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daroval starosta Petr Oriešèík a spoleènì s obec-
ními zamìstnanci strom pøevezli do støedu obce 
poblíž památníku. Ve stejný den odpoledne byl 
nainstalován také sucholazecký betlém. Po 
úpravách a usazení strom nazdobili. Zdobení 
stromku a obecního úøadu pak pokraèovalo až 
do pátku, kdy bylo vše pøipraveno na sobotní 
slavnostní rozsvícení.
V pátek 29. listopadu pøipravilo SDH Adventní 
dílnièky pro malé hasièe. Mladí hasièi se sešli, 
aby vytvoøili pøáníèka a ozdoby na stromeèek. 
Více na stranì 30.
V sobotu 30.11. se po 19. hodinì konalo 
u památníku za obecním úøadem "Slavnostní 
rozsvícení vánoèního stromeèku". Vánoèní 
stromeèek letos obci vìnoval starosta. Ten také 
akci slavnostnì uvedl a pøedal slovo faráøi, který 
pøivítal všechny návštìvníky. Žáci základní 

školy zazpívali koledy a pak následovalo 
vystoupení klubu dùchodcù. Po vystoupení byl 
slavnostnì rozsvícen vánoèní strom a betlém. 
Pro dospìlé byl pøipraven svaøák a medovina, 
pro dìti pak èaj. Obèerstvení se pøipravovalo 
v moštárnì a servírovalo pøed památníkem. 
Letošní rozsvícení bylo na rozdíl od roku 2017 
bez snìhu.
Oblíbená akce Bruslení s hasièi se konala 
v sobotu 30.11. Sucholazeckým hasièùm a jejich 
rodinám byla k dispozici ledová plocha v Buly 
arénì v Kravaøích. Nechybìlo teplé obèerstvení 

a sladkosti pro dìti. Všichni si bruslení užili.
Dne 3.12.2019 v 18:30 hodin se konalo 8. 
zasedání zastupitelstva MÈ Suché Lazce. Na 
programu bylo mimo jiné: bod 4. Kontrola 
usnesení zastupitelstva ze dne 23.9.2019; 5. 
Zpráva starosty MÈ Suché Lazce; 6. Schválení 
pachtovní smlouvy - Zemìdìlská a.s. Op. 
Kylešovice; 7. Žádost TJ Suché Lazce - zmìna 
využití dotace na rok 2019; 8. Žádost o dotaci 
- ZŠ a MŠ Suché Lazce; ... 10. Projednání zmìn 
územního plánu MÈ Suché Lazce; ...

Dne 5.12. pøišla do sucholazecké školy a školky 
"Mikulášská družina". Všechny dìti dostaly 
od Mikuláše, andìla a èertù sladkou odmìnu. 
Dìkujeme všem dobrovolníkùm, kteøí pøišli 
udìlat dìtem radost.
Zaèátkem prosince zaèala v budovì klubovny 
AVZO na Strážnici rekonstrukce stropu. 
Rekonstrukci provádìlo nìkolik èlenù AVZO 
formou brigády. Co se týèe stropu, bylo tøeba 
opravit jeden z krovù, zateplit a instalovat 
sádrokarton. Bìhem 7.12. se provádìly koneèné 
povrchové úpravy. U omítek byla èásteènì 
odstranìná vrstva malby a zaèátkem dalšího 
týdne bylo odstranìní této vrstvy dokonèeno. 
Následnì pak byla natažena vrstva nová. Opravy 
byly velmi prašné, a proto AVZO naplánovalo 
pro své èleny další brigádu.
Klub dùchodcù Veselé berle se sešel naposledy 
5.12. na Mikulášském pøátelském posezení. Foto: David Závìšický

Fotografie z 6. zabíjaèkových hodù v Suchých Lazcích 29.2.2020

duben 2020
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Na toto setkání jsme nezapomnìli pozvat naše 
bývalé èleny klubu, paní J. Kožanou, A. 
Komendovou, E. Kašingovou a pana M. Žùrka. 
Nìkteøí naši èlenové byli rohatì a èertovsky 
naladìní, paní vedoucí klubu L. Illíková byla 
Andìlem strážným. K dobré zábavì nám hrála 
hudba, vozembouch T. Vašek, harmonika pan 
Vitásek. Pan Tichopád mìl pro oslavence 
pøipravenou gratulaci a ta nejdelší patøila panu 
T. Vaškovi k jeho 90. narozeninám. Nechybìla 
slavnostní veèeøe, kterou nám zaplatilo naše 
zastupitelstvo, za což moc dìkujeme. Zrovna, 
když jsme se pomalu rozcházeli, pøišel mezi nás 
Mikuláš, dva èerti, andìl a mìli krásné kostýmy. 
Byli k nepoznání. Podle hlasu si myslíme, že to 
byli èlenové našeho zastupitelstva - nebo se 
mýlíme? Popøáli jsme si krásné Vánoce a do 
nového roku 2020 hlavnì zdraví.
(Autor èlánku: Jindøich Louda)
Místní knihovna Suché Lazce byla uzavøena od 
17. prosince 2019 do 5. ledna 2020. Naposled 
byla knihovna otevøena 16. prosince 2019 od 
16:00 do 18:00 hodin. Pravidelnì se zaèalo 
pùjèovat opìt v pondìlí 6. ledna 2020 od 16:00 
do 18:00 hodin.

Ve ètvrtek 12. prosince po 16. hodinì se konal 
v kapli Andìlù strážných "Vánoèní koncert 
dìtí ze základní školy". Dìti si pod vedením 
uèitelek z naší školy pøipravily hudební 
a pìvecké vystoupení, které trvalo pøibližnì 46 

min. Po vystoupení dostaly dìti sladkou odmìnu 
od Klubu rodièù. Následnì se posluchaèi 
pøesunuli do sálu Hostince U Baly, kde Klub 
rodièù pøipravil pro návštìvníky "Vánoèní 
posezení s obèerstvením a drobným 
prodejem".
V sobotu 14.12. odpoledne po 13. hodinì se 
sešlo sedm brigádníkù AVZO, aby spoleènì 
uklidili v klubovnì po rekonstrukci stropu. 
Brigáda byla zamìøená mimo jiné na dokonèení 
omítek v klubovnì, instalaci svìtel a úklid 
pokácených vìtví v areálu. Práce trvala pøibližnì 
dvì hodiny.
V sobotu 14.12. po 18. hodinì se konal 
v kulturním domì 5. roèník setkání složek, 
zastupitelù a hostù, které poøádal starosta Mgr. 
Petr Oriešèík. Setkání slouží jako podìkování 
za celoroèní práci pro MÈ Suché Lazce.
Mezi svátky v pondìlí 30.12. a úterý 
31.12.2019 byla Èeská pošta PARTNER 
v Suchých Lazcích uzavøena.
Malá delegace hasièù navštívila v pátek 13. 
prosince Centrum sociálních služeb v Hrabyni 
a pøedala místním obyvatelùm a jejich 
terapeutùm drobnosti, které spolu s ostatními 
mladými hasièi vyrobili pøi svých Adventních 
dílnièkách. Zpestøením bylo krátké hudební 
vystoupení. Výbor SDH uspoøádal pro své 
èleny v pátek 13. prosince Valnou hromadu, 
na které se sešlo 41 èlenù. Na programu bylo 

duben 2020

postupnì do honitby vypuštìna koroptví zvìø, 
kterou mìl bezmála 6 mìsícù "zakomorován" 
pøedseda spolku. Zvìø byla vypuštìna v katastru 
Suchých Lazcù - okolí Strážnice, Bøeží 
a u Hoš�at, ale také v katastru Komárova – pod 
Zlatnicí. Zde se pravidelnì vyskytuje hejnko cca 
10 ks koroptve polní. Vìøíme, že nejen naším 
pøièinìním jejich stavy porostou.
Tímto musíme podìkovat za vstøícný krok 
Zemìdìlské a.s. Opava - Kylešovice, která po 
dohodì s pøedsedou mysliveckého spolku, 

vybrala okraje polí, které osela smìskou 
tvoøenou prosem, lupinou, krmnou kapustou. 
Vìøíme, že se k ní pøidají další zemìdìlsky 
hospodaøící subjekty.

S pozdravem "Myslivosti zdar!"

Èlenové Mysliveckého spolku Hoš�ata

Neèekaná únorová snìhová nadílka z 28.2.2020

Foto: David Závìšický

Foto: MS Hoš�ata

www.suchelazce.cz
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shrnutí práce, vyhodnocení a plán èinnosti na 
rok 2020. Spoleènì byl znovuzvolený výbor na 
další pìtileté volební období. Více na stranì 30.
Dne 22.12. se dopoledne po pùl deváté sešlo 
v kapli Andìlù strážných jedenáct dobrovolníkù, 
kteøí spoleènì vánoènì vyzdobili kapli. Byl 
usazen vánoèní stromeèek a zákoutí s betlémem. 
Letošní strom daroval pan Jan Steyer.

V nedìli 22.12. po 15. hodinì se konal v kapli 
Andìlù strážných Adventní koncert Petra 
Urbánka s doprovodem. Ve vánoènì vyzdobené 
kapli se sešlo nìkolik desítek posluchaèù 
a koncert trval necelou hodinu. Úèinkovali: Petr 
Urbánek - basbaryton, Nenko Slavov - 
klávesové nástroje a kytara Vladimír Arzt. 
Koncert se velmi vydaøil.
V pátek 27.12.2019 dosáhla hladina pøehrady 
(retenèní nádrž Sedlinka) své provozní hladiny. 
Díky vydatným srážkám ke konci roku tak došlo 
pomìrnì rychle k naplnìní celé pøehrady ještì 
v roce 2019. Napouštìní pøehrady zaèalo 
pøibližnì od 31.10.2019, kdy byl projekt 
"Odbahnìní a úprava pøelivných hran VN 
Sedlinka" dokonèen. Vypouštìní pøehrady 
zaèalo ve ètvrtek 15.9.2016 v 6:00 hodin. Vše 
o projektu najdete na webu. Viz odkaz: 
www.suchelazce.cz/clanky/odbahneni-vn-
sedlinka
V sobotu 28. prosince se po desáté hodinì konal 
poslední výstøel AVZO 2019. V areálu støelnice 

na Strážnici se sešlo 22 èlenù AVZO. Støílelo se 
ze tøí typù pistolí: lehké malorážky, vzduchovky 
na sklopky a na terè. O vítìzi rozhodl souèet 
bodù za umístìní v jednotlivých disciplínách. 
Støelby byly ukonèeny po 14. hodinì. Více na 
stranì 25.

31.12. se po desáté hodinì dopoledne 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 navštívil 
prùmìrný poèet turistù.
Od pondìlí 6.1.2020 zaèal platit nový jízdní øád 
pro tzv. školní autobusy linky è. 257 ÈSAD 
Vsetín. Jednalo se o zmìnu smìru jízdy 
autobusové linky. Více informací najdete na: 
www.suchelazce.cz/aktuality/novy-jizdni-rad-
linky-c-257
Dne 3.1.2020 od 15 hodin se konala v Suchých 
Lazcích Tøíkrálová sbírka. Obecní úøad Suché 
Lazce a Lenka Kubánková dìkují všem, kteøí do 
sbírky pøispìli a také všem, kteøí se podíleli na 
její realizaci. Tento rok se vybralo 35.054,- Kè, 
což je pro Suché Lazce rekordní èástka. 
Dìkujeme!
Ordinace doktora Kašpárka v Suchých Lazcích 
a v Opavì byla v pondìlí 3. února a v úterý 4. 
února uzavøena, zástup zajiš�oval MUDr. 
František Øímák.

duben 2020

porostech. S ohledem na celoroènì vyskytující 
se jedince koroptve polní inicioval Myslivecký 
spolek Hoš�ata v únoru 2020 vyhlášení oblasti 
chovu této zvìøe. Oslovil držitele honitby 
Hoš�ata a držitele honitby Kylešovice, kteøí 
spoleènì požádali Krajský úøad Moravsko-
slezského kraje o vyhlášení oblasti chovu zvìøe 
koroptve polní. Krajský úøad na základì 
podaných žádostí vyhlásil dne 5.3.2020 oblast 
zvìøe koroptve polní na území honiteb Hoš�ata 
a Kylešovice. V bøeznu se konala výroèní 
èlenská schùze Mysliveckého spolku Hoš�ata. 
Schùzi zahájil výroèní zprávou pøedseda 
Radomír Kubesa, který zhodnotil myslivecký 
rok 2019. Pøedal slovo mysliveckému 
hospodáøi, panu Václavu Žùrkovi, který 
seznámil èleny s loveckými úspìchy za 
uplynulý rok. Bohužel plánovaný lov srnèí zvìøe 
bezezbytku vyplnily srážky zvìøe s motorovými 
vozidly. Zajeèí ani bažantí zvìø se neloví, 
naopak se tlumí zvìø škodná – predátoøi. Jsou 
jimi nejen liška obecná, kuna lesní a skalní, ale 
také stále èastìji se vyskytující jezevec lesní. 
Také velký výskyt toulavých koèek je jedním 
z dùvodù menších stavù zajeèí zvìøe. Schùze 
vyvrcholila oslavou 40. narozenin našeho 
doktora Pøemysla Kulíka. V mìsíci bøeznu byla 

Letošní rok zaèal trošku nemyslivecky, ale o to 
veseleji. 4.1.2020 jsme oslavili krásné 90. 
narozeniny našeho èestného èlena, váženého 
pana Tomáše Vaška. Oslavy se zúèastnil celý 
myslivecký spolek vèetnì dalších pozvaných 
hostù. Všechny èekalo bohaté obèerstvení 
v podobì výborného jídla a bezedných lahví 
chutného mysliveckého "moku". K hudbì hrál 
a zpíval sám oslavenec a jeho dlouholetý 
kamarád a harmonikáø František Vitásek. 
Všichni se skvìle bavili. Ještì jednou pøejeme 
oslavenci hlavnì pevné zdraví!
Zimní období je obdobím neustálého 
pøikrmování zvìøe, které zajiš�ují èlenové 
mysliveckého spolku u pøidìlených krmelcù 
a zásypù. Srnèí zvìøi je pøedkládáno hlavnì 
jadrné krmivo (jeèmen a oves), dužnaté krmivo 
(øepa) a kamenná sùl. S ohledem na mírnou 
zimu a absenci snìhové pokrývky se omezilo 
pøikrmování senem. Srnèí zvìø dává pøednost 
ostružiníku a kopøivám, ale také okusu døevin. 
Proto myslivci v lednu a únoru oøezávají vìtve 
hojnì vysázených ovocných stromù v krajinì, 
aby zvìøi (srnèí a zajeèí) zajistili nezbytnou 
èást krmiva a omezili tak škody na lesních 

Myslivecké sdružení Hoš�ata
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Dne 16.1.2020 v 18:30 hodin se konalo 
9. zasedání zastupitelstva MÈ Suché Lazce. 
Na programu bylo mimo jiné: bod 4. Kontrola 
usnesení zastupitelstva ze dne 3.12.2019; 
5. Zpráva starosty; 6. Schválení finanèních 
prostøedkù - dotace pro složky rok 2020; 
7. Zámìr nového sportovištì - obecní fotbalové 
høištì + zázemí; 8. Schválení rozpisu rozpoètu 
MÈ Suché Lazce pro rok 2020; ... Více na:
www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-zastupitelstva
1. února 2020 se konal po 20. hodinì v sále 
Hostince U Baly tradièní Hasièský ples. Byl to 
jediný ples v obci, a proto byla brzy všechna 
místa vyprodána. Plesu se zúèastnilo 160 lidí 
a hudbu zajistila kapela Merkur. Více na str. 30.
Bouøe Sabina, která se z nedìle 9.2. na pondìlí 
pøehnala pøes Èeskou republiku, napáchala 
nejvìtší škody pøedevším na severozápadì naší 
republiky. V Suchých Lazcích bouøe zanechala 
jen drobné škody ve formì polámaných stromù 
a anténních rozvodù. Bouøe Sabina v Suchých 
Lazcích dosahovala ve svých maximech poryvu 
vìtru až 24 m/s.
Pravdìpodobnì v noci ze støedy 12. února na 
ètvrtek došlo v naší obci k vykradení nìkolika 
vozidel. Minimálnì k jednomu vloupání byla 
pøivolána Policie Èeské republiky. 
Upozoròujeme obèany, aby vìnovali zvýšenou 
pozornost svým vozidlùm a majetku.
Ve dnech 8.2. - 15.2.2020 se uskuteènilo 
soustøedìní našich fotbalistù ve španìlském 
mìsteèku Rojales, provincie Alicante. Tréninky 
probíhaly dvoufázovì. Dopolední tréninky byly 
zamìøeny na fyzickou kondici a odpolední 
tréninky byly vìnované høe - fotbalu, nohejbalu, 
volejbalu. V úterý 11.2. naši fotbalisté sehráli 
pøátelské utkání s místním fotbalovým klubem 
Deportivo Guardamar. Utkání bylo pro naše 
fotbalisty velkým sportovním zážitkem. Po 
porážce 6:0 se shodli, že s lepším celkem ještì 
nehráli. Hráèi by chtìli podìkovat všem, kteøí 
jim umožnili soustøedìní ve Španìlsku 

uskuteènit. Byl to krásný zážitek, na který 
budou ještì dlouho vzpomínat. Více informací 
se doètete v èlánku Lazia na stranì 14.
(Autor èlánku: výbor TJ Suché Lazce - Lazio)

Ve dnech 15.2.-16.2.2020 se uskuteènila výstava 
"Sucholazecké poklady z pùdy" pod záštitou 
našeho zastupitelstva. Hlavním organizátorem 
a otcem myšlenky byl pan David Závìšický 
s pomocí pana Radima Palzera. Ve vesnici 
probíhal útok na pùdy a vytahovaly se oprav-
dové poklady. Náš klub dùchodcù Veselé berle 
dìkuje, že se mohl podílet na pøípravì a prùbìhu 
celé této vydaøené akce. Èlenky klubu se dobøe 
postaraly o návštìvníky a pøipravily pro nì 
bohaté obèerstvení i s dokonalou obsluhou.
(Autor èlánku a foto: Jindøich Louda - klub 
dùchodcù Veselé berle)
Výstava klubu dùchodcù a dobrovolníkù 
"Sucholazecké poklady z pùdy" se konala 
v kulturním domì. Inspirace pøišla ze 
stejnojmenné akce konané v Nových Sedlicích 
v roce 2016. I pøes pùvodní obavy se podaøilo 
sehnat tolik pøedmìtù, že kapacita kulturního 
domu dosáhla na své limity. V sobotu se 
dostavilo kolem 110 návštìvníkù a v nedìli 
kolem stovky. Klub dùchodcù Veselé berle 
pøipravil pro návštìvníky nìkolik druhù zákuskù 
a buchet. K pití se podávala káva, èaj a nìco 
ostøejšího. Výstavu navštívili obèané z naší 
obce, ale také z Nových Sedlic, Štítiny, 
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Èinnost Asociace víceúèelových základních 
organizací technických sportù a èinností - 
poboèného spolku Skála (dále jen AVZO) 
v Opavì - Suchých Lazcích byla v roce 2019 
ukonèena poslední støeleckou soutìží 28.12. 
pod názvem "Poslední výstøel". Tradiènì se 
zúèastnila pøevážná vìtšina èlenù. Z 22 
zúèastnìných se do soutìže zapojilo 20 støelcù. 
V soutìži sestávající ze støelby v 6 disciplínách 
z rùzných zbraní, byl nejúspìšnìjší Martin 
Priesner pøed Martinem Oriešèíkem a Davidem 
Vavreèkou, kteøí získali shodný poèet bodù.
Závìr roku byl rovnìž ve znamení avizovaných 
oprav a rekonstrukce stropu a omítek v klu-
bovnì støelnice. Byla provedena celková 
výmìna stropu a izolace, byly nataženy nové 
omítky, bylo vymalováno a klubovna je 
pøipravena pro opravu povrchu podlahy, 
která by mìla být hotova do konce bøezna.
V roce 2019 bylo na údržbì a opravách 
odpracováno celkem 461 brigádnických hodin. 
Ze souèasných 27 èlenù se alespoò jedné 
brigády zúèastnilo 23. Velkou pomoc pøi 
rekonstrukcích poskytl pan Koneèný Josef, 
i když není naším èlenem. Tímto bychom mu 
chtìli podìkovat. 28. února probìhla v pro-

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR storách støelnice hodnotící èlenská schùze. Byla 
zhodnocena èinnost za rok 2019. Prùbìžnì byla 
veøejnost informována o akcích tak, jak èiníme 
i v tomto Zpravodaji. Na letošní rok byly 
naplánovány opìt již tradièní akce, nicménì 
vzhledem k souèasné situaci bude plán èinnosti 
upraven. O nových termínech a akcích bude 
veøejnost vèas informována.

Ing. Bøetislav Janošek

Foto: Ing. Bøetislav Janošek
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Komárova, Pusté Polomi a Mokrých Lazcù...
Sešlo se zde nìkolik velmi zajímavých 
a vzácných exponátù. V pondìlí dopoledne 
výstavu také navštívili dìti ze základní 
a mateøské školy v Suchých Lazcích.
V úterý 18. února 2020 se konala od 17:00 
hodin na Obecním úøadì Suché Lazce bezplatná 
právní poradna.
Harmonogram strojního zametání vozovek 
v mìstské èásti Opava - Suché Lazce pro rok 
2020.
1. termín: 16.4. (èt) 14.5. (pá) 11.6. (èt) 16.7. 
(èt) 13.8. (èt) 10.9. (èt) 15.10. (èt)
2. termín: 17.4. (pá) 15.5. (po) 12.6. (pá) 17.7. 
(pá) 14.8. (pá) 11.9. (pá) 16.10. (pá)
Žádáme obèany aby své vozy v tyto dny 
neparkovali na veøejné komunikaci. Dìkujeme.
Mládež Suchých Lazcù uspoøádala 22.2.2020 
již 13. roèník Pochování basy. Ve 20 hodin 
zaèal v Hostinci U Baly veèerní program. 
K tanci a poslechu hrál DJ Michal Seidl, byla 
pøipravena bohatá tombola se spoustou 
zajímavých cen. Vstupné bylo 150,-Kè. Letošní 
roèník se opìt velmi vydaøil. Více na stranì 12. 
Ve stejný den si mladí hasièi se svými rodièi 
zabruslili v Buly arénì v Kravaøích. Témìø 50 
návštìvníkù všech vìkových kategorií si užilo 
bruslení. Více na stranì 31.
Dne 23.2. v 18:30 hodin se konalo 10. zasedání 
zastupitelstva MÈ Suché Lazce. Na programu 
bylo mimo jiné: bod 3. Volba ovìøovatelù 
a zapisovatelky zápisu; 4. Pøevod pozemkù obce 
na TJ Suché Lazce; 5. Rùzné ...
V pátek 28. února brzy ráno napadla v Suchých 
Lazcích neèekaná snìhová pokrývka. 
Vzhledem k tomu, že letošní zima byla témìø 
úplnì bez snìhu, takovou nadílku již nikdo 
neèekal. Sníh však pøíliš dlouho nevydržel a již 
v poledne po nìm nebylo ani památky. Podaøilo 
se však nafotit pár zábìrù. Více na stranì 27.
Ve stejný den se od 17:00 hodin konala 
v budovì støelnice v areálu Skála na Strážnici 

èlenská schùze AVZO. Pøítomno bylo 21 èlenù. 
Byl schválen plán èinnosti na rok 2020, byly 
vybrány èlenské pøíspìvky, byli stanoveni 
garanti na jednotlivé akce, data jednotlivých 
akcí, zpráva o hospodaøení a projednány sazby 
za energie. Po schùzi následovala volná debata, 
která skonèila pøed pùl osmou veèer. 
Více na stranì 25.

V sobotu 29. února se konal v kulturním domì 
v Suchých Lazcích 6. roèník zabíjaèkových 
hodù. Letošní poèasí bìhem hodù bylo chladné 
a tradiènì bez snìhu. V kulturním domì se sešlo 
nìkolik desítek obèanù nejen z naší obce. Pøed 
"kulturákem" probíhal stánkový prodej 
uzenáøských výrobkù øeznictví pana Lukáše 
Gebauera a vedle KD se vaøil ovar a zabí-
jaèková polévka zdarma pro návštìvníky 
hodù. Ovar pro obèany pøipravil starosta 
s místostarostou. Nechybìlo také tekuté 
obèerstvení. Prodej zaèal po 8. hodinì 
a obìdové menu bylo k dispozici od 10 hodin. 
K poslechu letos hrála cimbálová muzika 
z Vítkova "Gizdi". Návštìvníci si mohli 
zakoupit také nealko, pivo a nìco ostøejšího. 
Akce se opìt vydaøila.
1.3. v 16:06 se objevila první zpráva o korona- 
viru v Èeské republice. Ten se zde dostal 
z Itálie, kde bylo centrum s nìkolika 
nakaženými v oblasti Benátek, v Lombardii 
a dalších 14 regionech. Poèet nakažených 

Foto: David Závìšický

Fotografie z výstavy klubu dùchodcù Poklady z pùdy ze dne 15. - 16.2.2020

duben 2020
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následnì rapidnì rostl.
3. bøezna Ministerstvo zdravotnictví Èeské 
republiky vydalo sadu doporuèení, jak 
postupovat pøi výskytu pøíznakù nakažení. 
Turistùm z postižených oblastí byl doporuèen 
"režim sebepozorování zdravotního stavu bez 
nutnosti hospitalizace nebo karantény."
O víkendu 7.3. - 8.3. probìhlo v Kostelci na 
Hané halové MÈR ve støelbì z polní kuše. 
Mistrovství se zúèastnilo celkem 35 støelcù 
napøíè kategoriemi. Bìhem MÈR probìhlo také 
školení rozhodèích, kterého se zúèastnila Petra 
Šubová. Stala se tak první rozhodèí klubu SKPK 
Suché Lazce. Sabina Kubesová obsadila 3. 
místo v kategorii ženy a Oldøich Kubesa obsadil 
3. místo v kategorii senioøi. Všem našim 
kušistùm gratulujeme! Více na stranì 18.

Dne 8.3. bylo v ÈR 26 nakažených. 
10. bøezna od 18:00 hodin zaèal platit zákaz 
veøejných shromáždìní kvùli onemocnìní 
COVID-19. Italská vláda od úterý kvùli 
koronaviru SARS-CoV-2 zavedla karanténu pro 
celou zemi. V Èeské republice bylo v tu dobu 38 
nakažených.
Od 11.3. byla kvùli riziku šíøení koronaviru 
zrušena výuka na základních, støedních 
a vysokých školách.
Mateøských škol se zrušení výuky netýkalo. 
Byla zakázána shromáždìní pøesahující ve 
stejný èas 100 osob.

Ve støedu 11. bøezna 2020 se po 17. hodinì 
konala kulturní akce pøedstavení knihy Pamìti 
Frana Smìji. Knihu a dílo Frana Smìji 
pøedstavili v kulturním domì v Suchých Lazcích 
editoøi svazku Martin Tichý a Radek Touš. 
Ukázky z pamìtí pøednesli studenti oboru 
Kulturní dramaturgie se zamìøením na divadlo 
pod vedením Jany Cindlerové. Vstupné bylo 
zdarma a každý návštìvník dostal knihu. 
Starosta s místostarostou pøipravili drobné 
obèerstvení pro pøibližnì dvacet návštìvníkù. 
Pøedstavení knihy skonèilo po 18. hodinì. 
Jednalo se o poslední kulturní akci obce.

Dne 12. bøezna - MUDr. Kašpárek doporuèil 
pacientùm vstupujícím do èekárny a odchá-
zejícím z ordinace používat dezinfekèní 
pøípravek na ruce umístìný na stolku 
v èekárnì. Pacienti s kašlem si museli vyžádat 
u sestry pøi vstupu do èekárny èi ordinace 
roušku na ústa. Po dobu možnosti nákazy 
koronavirem, pokud to lze, využijte telefonické 
komunikace s lékaøem èi sestrou - napø. zaslání 
elektronického receptu, konzultace potíží
a zdravotního stavu.
V mìsíci bøeznu jsme na našem setkání klubu 
dùchodcù Veselé berle oslavili MDŽ. Pan 
Lubomír Tichopád nám pøipomnìl vznik tohoto 
svátku a ženám podìkoval za vše, co pro své 
rodiny dìlají a ještì se podílejí na èinnosti 
klubu. Paní Helena Volná, Ludmila Heèková  
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obci. Velmi vydaøenou únorovou akcí byla 
výstava "Poklady z pùdy". Akce se konala 
pod záštitou našeho zastupitelstva. Hlavním 
organizátorem a otcem myšlenky byl pan D. 
Závìšický s pomocí pana R. Palzera. Našemu 
klubu dùchodcù byla dána možnost se podílet 
na pøípravì a prùbìhu této výstavy. Ve vesnici 
probíhal útok na pùdy a vytahovaly se opravdu 
poklady. K vidìní byly rùzné historické 
pøedmìty, staré knihy, èasopisy, staré obrázky, 
pohlednice, fotoaparáty, pøedmìty k vybavení 
domácnosti a mnoho dalších pøedmìtù. Èlenky 
našeho klubu se dobøe postaraly o návštìvníky 
a pøipravily pro nì bohaté obèerstvení s doko-
nalou obsluhou. Klidnì by si mohly otevøít 
cukrárnu a soutìžit o "Cukrárnu roku". V náv-
štìvní knize spousta návštìvníkù dìkovala za 
pìknou a zajímavou výstavu.
Naše pranostika øíká: "Bøezen - za kamna 
vlezem", ale nás se to netýká, protože jsme 
spìchali na naše klubové setkání, které bylo 
u pøíležitosti oslavy MDŽ, na které se v klubu 
nezapomíná. Pùvodnì nás mìli navštívit žáci 
naší školy se svým programem k MDŽ. 
Vzhledem k situaci, že se objevil v naší 
republice koronavirus, musí se dodržovat 
vydaná opatøení a jedno z nich bylo, že byly 
uzavøeny všechny základní školy. Na tuto situaci 

rychle zareagovaly L. Heèková, H. Volná, A. 
Loudová a pøednesly pìkné básnièky o ženách
- babièkách, které pøipravila M. Pchálková. 
Pìknou básnièku o maminkách pøeèetla M. 
Jedlièková. Pan Tichopád, vyslanec našich mužù 
z klubu dùchodcù, si pro nás ženy pøipravil 
krásné podìkování za to, co pro své rodiny a svá 
vnouèata dìláme. Pøesto si ještì najdeme èas pro 
aktivity a èinnost našeho klubu. Podìkovaly 
jsme za upøímná slova. Pøišel nás navštívit 
starosta naší obce pan P. Oriešèík. Podìkoval 
nám za vše, co dìláme, a každé z nás pøedal 
krásnou kvìtinu s úsmìvem a s nepøe-
hlédnutelnou radostí pøidal ještì tulipán. 
Samozøejmì jsme i jemu podìkovaly, že na nás 
nezapomnìl.
V klubu jsme nezapomnìli popøát našim 
jubilantùm, kteøí v tomto mìsíci slaví své 
narozeniny - M. Friedlová a J. Louda. Popøáli 
jsme jim hlavnì zdraví, pohodu do dalších let 
a zazpívali jsme jim písnièku, kterou si pøáli. 
Pøipili jsme na jejich zdraví. Nechybìla ani 
spoleèná veèeøe a volná zábava. Odcházeli jsme 
spokojeni a s dobrou náladou.

Za klub dùchodcù Anna Loudová
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a Anna Loudová pøedvedly krátký program 
k tomuto svátku. Program pøipravila paní Miluše 
Pchálková. Popøáli jsme oslavencùm v tomto 
mìsíci. Mezi nás pøišel také náš pan starosta 
Petr Oriešèík a pøedal s úsmìvem ženám pøání 
všeho dobrého a kvìtiny. Naše ženy to potìšilo 
a za kvìtiny podìkovaly. Více na stranì 22.
(Autor èlánku: J. Louda; foto: S. Kaštovský.)

Dne 12. bøezna od 14:00 hodin vyhlásila vláda 
Èeské republiky pro území ÈR na dobu 30 dnù 
nouzový stav. Dùvodem bylo ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
SARS CoV-2.
V Èesku bylo 96 nakažených, objevily se další 
pøípady v Plzni. Nebylo povoleno shromaž-
ïování více než 30 lidí, byly omezeny otevírací 
doby restaurací (od 20 do 6h zavøeno). Nebylo 
povoleno vycestovat do rizikových zemí jako 
Rakousko, Nìmecko, Itálie apod. USA zakázaly 
lety z Schengenu potažmo z Evropy. Svìtová 
zdravotnická organizace vyhlásila pandemii. 
V Èesku byly zakázány lety ze severní Itálie, 
Èíny a Korey.
14. bøezna vláda Èeské republiky rozhodla 
o uzavøení všech obchodù kromì prodejen 
potravin, lékáren, drogerií, èerpacích stanic 
a nìkterých dalších. V Èesku bylo ve 20 hodin 
189 nakažených.
Dne 15.3. Poèet nakažených v ÈR 253 (0 
mrtvých), USA 3.377 (63), Francie 4.511 (120), 

Nìmecko 5.813 (13), Španìlsko 7.948 (292), 
Itálie 2.474 (1.809), Èína 81.003 (3.199).
16. bøezna byla v Suchých Lazcích po naøízení 
vlády o volném pohybu osob uzavøena 
knihovna, obecní úøad, kulturní zaøízení a byly 
zrušeny všechny kulturní akce. Pošta a lékaø 
fungovali bez omezení. Byl kladen dùraz na 
dodržování naøízení vlády a dodržování povinné 
karantény pro obèany, kteøí se vrátili ze 
zahranièí.
17.3. se objevily první pøípady nakažených na 
severní Moravì, Frýdecko-Místecko 2, 
Ostravsko 3, Karvinsko 3, Novojièínsko 3, 
Opavsko 1. Opava zavedla povinné roušky do 
MHD a vstup jen zadními dveømi. Hejtman Ivo 
Vondrák oznámil povinnost chránit si nos a ústa 
ve veøejném prostoru. Byla omezena provozní 
doba prodejny TEMPO v Suchých Lazcích. 
(Zkrácení o jednu hodinu.)
18.3. bylo v ÈR 522 nakažených (0), Itálie již 
mìla 35.713 (2.978), USA 7.754 (122).
19.3. Platil všeobecný zákaz vycházet ven bez 
roušky, šátku, šály èi jiného zakrytí úst a nosu. 

Po celé zemi se rozjelo šití roušek v domá-
cnostech. Mnoho roušek donesli také obèané na 
obecní úøad pro potøebu ostatních obèanù. Jsou 
k dispozici na poštì.
20.3. hlásil Litovel 29 nakažených, Unièov 18. 
Nìkteré postižené vesnice byly v izolaci.
22.3. pøišlo neoèekávané ochlazení a snìhové 
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pana L. Tichopáda vìdìli více, tak nás se svým 
životem veselou formou seznámil. Byly v nìm 
hezké chvíle, životní zvraty i vážná životní 
rozhodnutí. Po programu nás èekalo sladké 
pohoštìní od oslavencù, nechybìla štamprlièka 
na jejich zdraví a také spoleèná veèeøe. Všichni 
jsme odcházeli spokojení, což si výbor našeho 
klubu klade za cíl.
Na programu únorového setkání byla beseda se 
spisovatelkou paní Lilkou Prossovou, která se 
narodila ve Vsetínì, bydlela v Ostravì a nyní 
žije ve vesnici Nové Sedlice. Na úvod nám øekla 
v krátkosti o svém životì a také nám sdìlila, jak 
se dostala ke své literární tvorbì. První její 
povídka z roku 1980 byla nabídnuta èasopisùm, 
ale byla zamítnuta. Pozdìji napsala a vydala 
prvotinu "Nehlaï duši kamenem", následující 
knížka byla "Pøivoò k rùži, dokud kvete". Jsou 
to povídky a básnì každodenního života. Byla 
vydána i její tøetí knížka "Otevøi slunci okno 
dokoøán", která je více osobní. Píše, co vidìla 
kolem sebe a co sama prožila. Nìkteré èlenky 
klubu si její knížku zakoupily. Po této pøednášce 
pan Tichopád popøál paní J. Kaštovské a K. 
Sasové k jejich narozeninám a my jsme jim 
zazpívali písnièku, kterou si pøály. Také jsme 
v klubu probrali nìkolik organizaèních úkolù 
k blížící se výstavì v kulturním domì v naší 

Èas pravidelnì rok k roku pøidává a už tu máme 
nový rok se zajímavými èíslicemi 2020. 
Vstupujeme do nìj s pøáním, abychom byli 
zdraví a provázela nás pohoda v rodinách. 
Na prvním lednovém setkání nás pøivítala naše 
vedoucí klubu L. Illíková a popøála všem hlavnì 
zdraví, štìstí a pohodu. Dùležitým bodem 
programu bylo blahopøání našim oslavenkyním, 
Z. Balové, H. Volné a J. Friedlové, které pro nì 
pøipravil pan Tichopád. Protože je sám 
oslavenec, tak za všechny èleny klubu pro nìj 
blahopøání sepsala A. Loudová. Pøáli jsme mu 
do dalšího žití mnoho š�astných let, aby byl 
zdravý, š�astný, spokojený a mìl ještì dost 
energie pøinášet do klubu mnoho nápadù. Vždy� 
doposud s velkým nasazením a energií mimo 
jiného pøipravil 16 krásných zájezdù s bohatým 
programem. Dalším bodem našeho setkání 
bylo promítání nìkolika záznamù a fotografií 
z klubových setkání a z nìkterých výšlapù do 
pøírody. Protože lednové poèasí je bez snìhu, 
pøipomnìli jsme si ze záznamu, jak vypadala 
v minulých letech zima v naší vesnici. Záznamy 
pøipravil pan J. Louda. Protože záznamy jsou 
provázeny hudbou, tak si èlenové u toho i za-
zpívali. Abychom o životì našeho oslavence 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce
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v Itálii 80.589 (8.215). ÈR mìlo 2.062 (9).
29. bøezna bylo v ÈR 2.669 nakažených (13).
Od 1. dubna 2020 6:00 hod. do 11. dubna 2020 
6:00 hod. byl zakázán volný pohyb osob na 
území celé Èeské republiky kromì výjimek, 
které definovala vláda Èeské republiky. Více na: 
www.suchelazce.cz/aktuality/kategorie/covid-19
1. dubna bylo nakažených v USA 189.800 
(4.087), Itálie 106.128 (12.443), Španìlsko 
102.136 (9.053), Èína 81.554 (3.312). 
V Èeské republice bylo 3.330 nakažených (32 
zemøelo). 

Redakce David Závìšický

pøeháòky, které však dlouho nevydržely. V ÈR 
bylo 1.120 nakažených a zemøel první èlovìk. 
Nejvíce nakažených bylo v Èínì 81.060 (3.261), 
v Itálii 59.138 (5.476) a v USA 38.757 (401).
23. bøezna bylo na popud starosty a jeho ženy 
na obecním úøadì rozsvíceno srdce jako 
symbol podìkování všem, kteøí neúnavnì bojují 
proti COVID-19.
25.3. bylo v MSK 149 pozitivních na COVID-
19. Po celé Èeské republice pøibylo nápisù 
a symbolù v boji proti koronaviru a lidé tak 
vyjádøili svoji vdìènost nejen zdravotníkùm, ale 
i všem ostatním, kteøí pomáhali. Symbolem 
srdce na Obecním úøadì v Suchých Lazcích se 
nechaly inspirovat také další obce v okolí.
27. bøezna bylo evidováno nejvíce nakažených 
v USA 86.043 (1.304), v Èínì 81.345 (3.292), 
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Upozoròujeme obèany, že se objevily nové 
praktiky podvodníkù, kteøí vystupují pod 
hlavièkou energetické spoleènosti. V naší obci 
byl zaznamenán minimálnì jeden pøípad, kdy 
firma se sídlem v Brnì a ukrajinským majitelem 
zasílá obèanùm dopis s fakturou na 3630 Kè pod 
záminkou údajného porušení smluvních závazkù 
v dodávce energií. Po konzultaci s právníkem 
z naší bezplatné právní poradny jsme pøedali 
celou vìc policii ÈR. Podvod tìchto firem 
pravdìpodobnì funguje tak, že skupina lidí 
obejde vesnice a vytipuje si budovy, kde jsou 
staøí lidé. Na katastru si zjistí jméno, pøíjmení, 
pøesnou adresu a pak pošlou podvodný dopis. 
A èekají, kdo se chytne. Upozoròujeme obèany, 
že nekalé praktiky nìkterých firem jsou velmi 
propracované a smlouvu dnes lze snadno uzavøít 
telefonicky! Proto je dobré u neznámých hovorù 
dbát zvýšené opatrnosti a nejlépe podvodné 
hovory ihned zavìsit. 

Redakce David Závìšický

Pozor na podvodné jednání firem
Letošní Pochování basy probìhlo 22.2.2020. 
S tímto magickým datem jsme si to letos velmi 
užili a to nejen pøes den, ale i bìhem celého 
veèera. Zde Vám pøináším takové menší shrnutí. 
Do ulic jsme se vydali v osm hodin ráno 
v hojném poètu chodících basistù v krásných 
pohádkových kostýmech. Letos poprvé trasou 
z Pøerovce dolù pøes støed vesnice a zakonèili 
jsme prùvod v odpoledních hodinách Ve Dvoøe. 
Tímto dìkuji všem obèanùm, kteøí nás mile 
pøekvapili bohatým obèerstvením, lahodným 
mokem a finanèním pøíspìvkem. Basisti si vedli 
úžasnì a veèerního obøadu jsme se zúèastnili 
všichni. Veèerní zábava ve vyprodaném sále 
v Hostinci U Baly probíhala až do ranních 
hodin. K tanci nám hrál DJ Michal Seidl. 
Pøipravili jsme si pro obèany bohatou tombolu. 
Tímto chceme podìkovat všem sponzorùm. 
Letos si basisti zasoutìžili o dáreèky 
internetového obchodu Rùžový slon. 
I Vaše hlasy nám pomohly k získání pìkných 
dárkù do tomboly. Dìkujeme všem za podporu 
a budeme se na Vás tìšit v dalším roce.

Za Pochování basy Darina Vašková

Sucholazecké pochování basy

Vážení spoluobèané! Letos v kvìtnu ubìhne 75 
let od konce 2. svìtové války. Koncem dubna 
1945, velmi krátkou dobu pøed osvobozením 
Èeskoslovenska, byly po tìžkých bojích 
a velkých ztrátách na životech místních obyvatel 
osvobozeny Suché Lazce. Díky tomuto 
významnému výroèí jsme již od loòských 
prázdnin promýšleli pøípravu kulturní akce 
"75 let od osvobození," která se mìla uskuteènit 
v dubnu. 
Program akce mìl mít tento prùbìh:
V pátek 17. dubna 2020 v 18 hodin by tradièní 
lampiónový prùvod vycházel tentokrát od 
høbitova, kde by byla u lípy vysazené ke 100. 
výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky 
uložena èasová schránka s dokumentací pro 
pøíští generace. Po pøíchodu do centra obce by 
probìhl pietní akt. Po jeho ukonèení by byly 
zapáleny ohnì, u kterých by si zájemci mohli 
opéct špekáèky.

Zrušené oslavy 75. výroèí osvobození Náplní celého sobotního odpoledne mìlo být 
vojenství. Dìti by mohly absolvovat ètyøboj: 
støelba vzduchovkou na terè, støelba prakem na 
plechovky, hod granátem na cíl a zdravovìda. 
Pro všechny úèastníky jsme pøipravovali 
výstavu zbraní a uniforem, ukázku policejního 
zásahu se psy a s možností vyzkoušet si 
policejní výstroj, dále výstavu dobových 
fotografií a pro všechny by byl jistì zajímavý 
køest nové knihy Davida Závìšického 
"Osvobození Suchých Lazcù", kterou by si 
zájemci mohli na místì zakoupit. Zúèastnit se 
mìly i vojenské sidecary a další automobiloví 
veteráni. Bìhem obou dní by naši hasièi 
zajiš�ovali bohaté obèerstvení, v sobotu mìla 
pøijet i "cafecara."
Bohužel pandemie koronaviru nám tuto oslavu 
osvobození znemožnila. Pevnì však vìøíme, že 
letos vše pomine a za rok se všichni ve zdraví 
sejdeme a výroèí osvobození spoleènì 
oslavíme.

Jménem organizátorù akce Radim Palzer

Fotografie z knihy: Rok 1945, dùm Jana Sedláèka è.p. 8, zleva vzadu dùm pana J. Jelonka.
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Foto: Kateøina Vlhová

Fotografie ze sucholazeckého pochování basy ze dne 22.2.2020bez nároku na honoráø), zvláštì pak starostovi 
Petru Oriešèíkovi a obecnímu úøadu za to, že 
umožnil tisk této publikace.
Ukázka z knihy "Osvobození Suchých Lazcù"
Suché Lazce osvobozovala 107. støelecká divize 
(  nìkdy oznaè. 

) plukovníka Vasilije Jakovlevièe 
Petrenka a 31. tankový sbor (

) generála G. G. Kuznìcova. V noci 
z 20. na 21. dubna 1945 byl z pøedmostí na øece 
Opavì jižnì od Kravaø stažen 31. tankový sbor 
generála G. G. Kuznìcova a pøesunut od 
Suchých Lazcù a Nových Sedlic pøes Kravaøe, 
Nový Dvùr a Svobodu k Chlebièovu. Odtud 
zahájil v poledne 21. dubna v souèinnosti se 
100. støeleckou divizí 15. støeleckého sboru 
rozhodující úder pøímo na Opavu. Dne 27. 
dubna 1945 byl 60. armádì generálplukovníka 
P. A. Kuroèkina pøidìlen 3. horský støelecký 
sbor, stažený dva dny pøedtím z úseku fronty 
pøed Bohumínem. Tomuto sboru velel 
generálmajor A. J. Vedenin, byla pøidána 322. 
støelecká divize 15. støeleckého sboru, 65.
motostøelecká brigáda a nìkteré další posilové 
prostøedky... Redakce David Závìšický

107 ñä -ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ
107-ÿ

31-é òàíêîâûé 
êîðïóñ

V letošním roce si pøipomínáme významné 
výroèí 75 let od osvobození naší obce. Obecní 
úøad Suché Lazce k tomuto výroèí vydal knihu 
s názvem "Osvobození Suchých Lazcù", která 
obsahuje mnoho dosud ještì nepublikovaných 
materiálù a výpovìdí pamìtníkù. Jedná se 
o unikátní sbírku fotografií a zajímavostí 
o osvobození naší obce. Mezi nìkolika 
vzpomínkami pamìtníkù v knize je také 
pøíbìh našeho rodáka a èestného obèana obce, 
pana JUDr. Drahomíra Illíka, který jej sepsal 
speciálnì pro tuto knihu. Kromì poutavých 
pøíbìhù pamìtníkù obsahuje publikace také 
zajímavosti o pádu nìmeckého letounu v naší 
obci, pozici bojové techniky, seznamy vojákù 
a øadu dalších informací. Vznikl tak vzácný 
soubor všeho, co se podaøilo o osvobození 
Suchých Lazcù vypátrat. Kniha se bude 
prodávat v druhé polovinì dubna 2020 na naší 
poboèce pošty PARTNER za symbolickou cenu 
95,-Kè. (Zisk z prodeje poslouží obci Suché 
Lazce.) Chtìl bych podìkovat všem, kteøí se na 
pøípravì této knihy podíleli (všichni pracovali 

Výroèí 75 let osvobození S. Lazcù

Josef Vítek na vojenské prezenèní službì.Obálka nové knihy. Další fotografie vpravo.
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o novém onemocnìní COVID-19, které se 
zaèalo z Èíny šíøit do Itálie. Pøesto jsme ve škole 
zaèali pracovat ve druhém pololetí, vše bìželo 
jako obvykle. Zvrat nastal až v úterý 11.3.2020, 
kdy ministerstvo zdravotnictví plošnì uzavøelo 
provoz všech základních, støedních a vysokých 
škol. Celá situace byla velmi hektická, 
informací pomálu, pøesto jsme dìtem stihli dát 
domù veškeré pracovní sešity a dùležité 
pomùcky, na vyprání cvièební úbory i ruèníky.
V souvislosti s novou situací ministerstvo 
školství, mládeže a tìlovýchovy vydalo dùležité 
pokyny k organizaci zápisù k povinné školní 
docházce pro rok 2020/2021. Zápisy budou 
probíhat bez osobní pøítomnosti dítìte ve škole. 
Dojde tak pouze k formální èásti zápisu, 
motivaèní se neuskuteèní. Rodièe již byli 
informováni telefonicky a do schránek dostali 
všechny potøebné dokumenty k vyplnìní, které 
v prùbìhu mìsíce dubna mohou odevzdávat do 
školy nebo do poštovní schránky školy. Podobné 
to bude i se zápisem do mateøské školy, který se 
má uskuteènit na zaèátku kvìtna. Zatím 
nemáme k dispozici žádné podklady, jakmile 
budou známy, ihned je zveøejníme na webových 
stránkách školy!
Chtìla bych všechny uklidnit v souvislosti 
s domácí výukou. Prostøednictvím webových 
stránek a školních e-mailù dostávají rodièe 
práci pro žáky, kterou zpracovávají. Toto nejsou 
domácí úkoly, je to práce, kterou by žáci bìžnì 
dìlali ve škole. Uvìdomujeme si, jak to musí 
být pro mnoho rodièù - zvláštì pracujících - 
složité, ale vìzte, že škola není uzavøena ze 
strany øeditelky nebo uèitelù, ale naøízením 
vlády! I uèitelé se uèí za pochodu, snaží se 
situaci rodièùm ulehèit, i když víme, že velká 
èást nyní leží právì na rodièích. Držíme jim 
i nám všem pìsti, a� tuto situaci zvládneme 
a s radostí se do školy snad brzy vrátíme!

Øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Dnešní informace mají ponìkud jiný charakter 
vzhledem k situaci, v jaké se v souèasnosti 
nacházíme. V souèasné dobì se na nás ze všech 
stran valí spousta informací, které ani nestíháme 
vstøebat a opìt dochází ke zmìnám. V naší škole 
je situace stabilizovaná, uvidíme, jaký bude 
další postup vlády.
Na konci ledna ale ještì vše bìželo jako obvykle 
a žáci si domù odnesli pololetní vysvìdèení. 
Pro prvòáèky to bylo úplnì první vysvìdèení, 
a proto jsme ani letos neporušili tradici a uspo-
øádali jim v úterý 28. ledna 2020 Slavnost 
Slabikáøe. V odpoledních hodinách se dìti 
spolu s rodièi a nìkdy i prarodièi sešli ve škole 
a mìli pøipraveno mnoho úkolù, které spolu 
plnili. Celé odpoledne se vydaøilo a dìti 
si s radostí nesly svoji první školní odmìnu.
V pátek 31.1.2020 mìly dìti pololetní prázdniny 
a na nì hned navázaly jarní prázdniny, které 
letos byly spíše zimní než jarní a mnoho dìtí 
jich i s rodièi využilo k zimním sportùm. Ale už 
koncem prázdnin zaèaly prosakovat informace 

Zprávièky ze sucholazecké školièky
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TJ Suché Lazce - Lazio

Tak máme za sebou podzimní èást sezóny 
a s nejvìtší pravdìpodobností to bude taky 
jediná èást za roèník 2019/2020, kdy se hrály 
mistrovské zápasy. Zatím se podle neoficiálních 
informací jarní èást asi neodehraje. Pro lepší 
pøehled pøikládáme podzimní tabulku.

Moravskoslezský | Opava | III. tøída sk. B
2019-2020

Tým Z V R P Skóre B PK
1 TJ Služovice 12 11 1 0 44:7 34 0
2 Pustá Polom B 12 11 0 1 46:15 33 0
3 TJ Chvalíkovice 12 6 4 2 25:17 22 0
4 Hradec n. Mor. B 12 6 1 5 38:23 19 0
5 TJ Hnìvošice 12 5 4 3 35:25 19 0
6 TJ Suché Lazce 12 6 0 6 38:27 18 0
7 TJ Hrabynì 12 5 2 5 29:21 17 0
8 TJ Budišovice 12 5 2 5 39:34 17 0
9 TJ Horní Lhota 12 5 1 6 36:28 16 0
10 Malé Hoštice B 12 4 2 6 29:47 14 0
11 FC Kyjovice 12 2 1 9 16:49 7 0
12 TJ Skøipov 12 1 2 9 21:46 5 0
13 TJ Raduò 12 0 2 10 20:77 2 0
Zdroj: http://www.suchelazce.cz/aktuality/
kategorie/lazio

Je to pro nás velice nepøíjemné, protože po 
zahranièním soustøedìní (viz. èlánek níže) jsme 
mìli dost natrénováno. Ale v této nelehké dobì, 
kdy na nás všude útoèí nebezpeèný COVID-19, 
je hlavnì dùležité zdraví nás všech. Proto 
bychom chtìli našim fotbalovým fanouškùm 
sdìlit, že jakmile to situace dovolí, zaèneme 
opìt trénovat a v pøípadì, že se již budou moci 
hrát alespoò pøátelské zápasy, tak si je 
domluvíme a dáme vám o tom vìdìt na naší 
nástìnce u moštárny. Po ukonèení nouzového 
stavu jsme pøipraveni s hráèi udìlat brigádu na 
høišti, okolním sportovišti a budovì.

Výbor TJ Suché Lazce - Lazio

Soustøedìní ve Španìlsku
Ve dnech 8.2. - 15.2.2020 se uskuteènilo 
soustøedìní fotbalistù ve španìlském mìsteèku 
Rojales, provincie Alicante. Ubytováni jsme byli 
ve ville Florencia s velkou zahradou. K dispo-
zici nám byla terasa s venkovním bazénem 
s ukrutnì studenou vodou. To ovšem nìkterým 
"otužilcùm" nevadilo a volné chvíle trávili ve 
vodì. Když je pøes den teplota vzduchu 25 
stupòù, dá se vydržet i studená voda v bazénu. 
Mohli jsme využívat horská kola, a to nejenom 
na trénink, ale i na projížïky po okolí. Zjistili 
jsme, že španìlští øidièi jsou k cyklistùm velice 
ohleduplní a nebyl problém jezdit ani po úzkých 
cestách a bez nehod, bez troubení a zbìsilého 
pøedjíždìní. Projížïky byly pro nás i velkým 
zážitkem, protože cesty vedly mezi sady 
s dozrávajícími pomeranèi a citróny. Vùnì 
tìchto sadù se nedá popsat. Den zaèínal 
spoleènou pìtadvacetiminutovou rozcvièkou, po 
které následovala snídanì. Každodenní snídanì 
byla øešena v duchu poøadu Prostøeno. Na každý 
den byla urèena trojice, která chystala snídani 
pro ostatní. Sice se nebodovalo, ani se nevyhrá-
valy žádné peníze, ale kluci se pøedhánìli, kdo 
pøipraví chutnìjší a zajímavìjší snídani. A 
opravdu jsme se vždy všichni výbornì najedli. 
Kolem pùl desáté až desáté zaèínal dopolední 
trénink zamìøený na fyzickou kondici. Bìhání 
na pláži La Mata nebo v místních parcích. 
Tréninky byly sice nároèné, ale bìhání na pláži 
u moøe bylo jedineèné. Ve 12. hod. byl návrat do 
vily, obìd a odpoèinek u bazénu. Obìdy si øešil 
každý sám, obìd byl lehèí, abychom zvládli 
odpolední trénink. Ve ètyøi byly naplánované 
tréninky vìnované høe - fotbalu, nohejbalu, 
beach volejbalu. Veèer jsme si buï zašli do 
místní restaurace, anebo bylo spoleèné grilování 
na terase. V úterý 11.2. jsme sehráli pøátelské 
utkání s místním fotbalovým klubem Deportivo 
Guardamar. Utkání se odehrálo ve veèerních 
hodinách, pro místní asi v bìžném, nicménì pro Foto z 28. ledna 2020, Slavnost Slabikáøe.
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Foto: TJ Suché Lazce - Lazio

Fotografie ze soustøedìní ve Španìlsku
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nás nezvyklém èase, ve 21:00. Tento zápas byl 
pro nás velkým sportovním zážitkem. Po 
porážce 6:0 jsme se shodli, že s lepším celkem 
jsme ještì nehráli. Zkrátka Španìlé se nejspíš 
rodí s míèem na noze. Celé soustøedìní jsme si 
moc užili a poznali alespoò z èásti život v jiné 
zemi. Zdálo se nám, že je zde nìjak klidnìji, 
místní obyvatelé nikam nespìchají, jsou milí, 
vstøícní, usmìvaví. Prostì "Maòana!" Chtìli 
bychom podìkovat všem, kteøí nám umožnili 
soustøedìní ve Španìlsku uskuteènit. Byl to 
krásný zážitek, na který budeme ještì dlouho 
vzpomínat. Výbor TJ Suché Lazce - Lazio
Videa ze soustøedìní najdete na tomto odkaze:
www.youtube.com/watch?v=Dh4MwcIRxjc

uskuteènil 11.1.2020 v Otrokovicích. Oldøich 
Kubesa jako již tradiènì obsadil 3. místo. Sabina 
Kubesová se závodu ze zdravotních dùvodù 
nezúèastnila. Únorový závod zpravidla 
uspoøádává oddíl ze Suchých Lazcù a letos tomu 
nebylo jinak. Oldøich Kubesa si v Komárovì 
pøi generálce pøed mistrovstvím ÈR vystøílel 
3. místo. Sabina Kubesová se umístila na 
2. místì. O víkendu 7. – 8. bøezna 2020 
probìhlo v Kostelci na Hané halové mistrovství 
ÈR. Oldøich Kubesa se bìhem závodu 
pohyboval na 2. místì, ale nakonec se musel 
spokojit s 3. místem. Sabina Kubesová zaèala 
výbornì a po první sadì figurovala dokonce na 
1. místì. Nedokázala však udržet svùj výkon na 
této úrovni a v koneèném hodnocení mistrovství 
ÈR se umístila na 3. místì. Bìhem mistrovství 
ÈR probìhlo školení rozhodèích. Oddíl SKPK 
Suché Lazce, z. s. tak získal svou první 
rozhodèí, kterou se stala Petra Šubová.
V souèasné dobì je z dùvodu koronavirové 
infekce a naøízení vlády zaèátek venkovní 
sezóny 2020 odložen. Doufáme a pevnì vìøíme, 
že se brzo vrátíme na své støelecké mety. Rádi 
bychom Vám všem touto cestou popøáli hlavnì 
pevné zdraví.

Klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

Sabina Kubesová se i v roce 2019 dostala do 
finále svìtového poháru, které se uskuteènilo 
5.12.- 8.12.2019 v Doubravì v Chorvatsku. 
Do finále postupuje vždy 16 nejlepších støelcù 
z kategorie mužù a z kategorie žen. 
V eliminaèním závodì se Sabina potkala 
s Chorvatkou Mihaelou Oboroveèki, která se 
v koneèném hodnocení umístila na 2. místì. 
Sabina s Mihaelou svedla rovnocenný souboj 
5:5. Do dalšího kola však díky lepšímu výsledku 
v kvalifikaci postoupila Mihaela Oboroveèki.
Rok 2019 jsme završili tradièní Mikulášskou 
nadílkou, která probìhla 14. prosince 2019 
v tìlocviènì základní školy v Komárovì. 
Oldøich Kubesa se umístil na 3. místì. Sabina 
Kubesová si vystøílela 2. místo. Po závodì, ve 
kterém první 3 místa obsadili støelci z kategorie 
kadetù. 1. místo vyhrála Klára Beníšková (TJ 
Opava), 2. místo Štìpán Špaèek (TJ 
Otrokovice), 3. místo Martin Mikeštík (TJ 
Otrokovice), probìhla samotná Mikulášská 
nadílka. Další závod halové sezóny se 

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

Foto: klub polní kuše Suché Lazce



tím popøemýšleli. Druhá taková pøíležitost, 
jakou je ta letošní, se už nemusí naskytnout. 
Uznejte sami, pøíležitost neobvyklého a výji-
meèného vstupu do Velikonoc! Plný vdìènosti 
za to, že jste vìnovali tìch pár minut èetbì mých 
myšlenek a mého pozdravu, pøeji Vám všem 
o letošních Svátcích hojnost zdraví a plnost 
všech duchovních darù, které Ježíš a Církev 
v tìchto sváteèních dnech svìtu nabízejí.

 Faráø P. Adam Ma³ek 
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co v této dobì prožíváme, se pøipojují také 
události, které si jako køes�ané pøipomínáme 
ve Svatém týdnu a o Velikonocích. Jedná se 
o pøíbìh Ježíše z Nazaretu, který si také prošel 
svou nelehkou cestou. Jaká byla? Byla na ní 
úzkost Getsemanské zahrady, vnitøní bolest 
z nespravedlivého odsouzení, zrada, zapøení 
a útìk mnohých nejbližších, nepopsatelné 
utrpení zpùsobené bièováním a všemi událostmi 
køížové cesty, pak dlouhé umírání, samotná smrt 
a nakonec ukvapený, rychlý pohøeb. Ale 
všechno nakonec dopadlo dobøe. Náhrobní 
kámen byl odvalen a On živý pøekonal to 
všechno, co se pùvodnì mìlo stát nevyhnu-
telným vítìzstvím zla a smrti. Koneèným 
vítìzem se stal ON! A právì toto vítìzství 
je hlavním dùvodem oslav køes�anských 
Velikonoc. Pro vìøící je velmi dùležitá 
skuteènost, že už 2000 let si to vítìzství 
pøipomínají a to nejen jednou do roka právì 
v tuto dobu, ale každý týden po celý rok, 
slavením nedìle - dne vzkøíšení, kdy oslavují 
bohoslužbou a pracovním klidem. Co však dalo 
Ježíšovi sílu dojít až k takovému vítìzství? 
Dokonalá láska, pokora, poslušnost vùèi Otci 
a jeho vùli, úplná a nièím nepodmínìná 
odevzdanost do rukou Božích... Podstatné je 

Milí pøátelé! Letošní pøípravu na jarní svátky 
- Velikonoce - a do jisté míry možná i jejich 
samotnou oslavu, ovlivnila nemoc zvaná 
COVID-19. Zprávy spojené s hrozbou tohoto 
onemocnìní, veškerá opatøení a omezení, a také 
z toho vyplývající myšlenky, otázky, pocity 
a rozhodnutí, nás v mnohém spojily. Nevím, 
zdali jste si všimli, že najednou svìt kolem nás, 
na který jsme si už zvykli, se jakoby zachvìl 
a pohled na spoustu vìcí, na naše jistoty, které 
se zdály být tak samozøejmé, se náhle zmìnil. 
V této souvislosti jsem si vzpomnìl na poslední 
roèník v gymnáziu, kdy jsme mìli za úkol 
pøeèíst povinnou èetbu, knížku Alberta Camuse 
"Mor". Popisuje se tam pøíbìh mìsta Orean, 
které bylo nuceno kvùli epidemii zavést tvrdá 
bezpeènostní opatøení, vèetnì karantény. Vidím 
zde mnoho paralel s aktuální situací. Upøímnì 
øeèeno, nìkolikrát jsem se už nad touto knížkou 
osobnì pozastavil a uvažoval nad jejím dìjem, 
ale nikdy jsem netušil, že její pøíbìh se jednoho 
dne stane tak blízký realitì našeho zdejšího 
života. V modlitbì nepøestávám prosit 
Nejvyššího, aby se pøíbìh popsaný Camusem 
nikdy neodehrál úplnì až do konce! Ke všemu, 

Velikonoce 2020

duben 2020

pøitom to, že Ježíš bìhem své bolestné cesty 
nelpìl na žádných, zvláštì materiálních 
jistotách. Ba naopak. U desátého zastavení 
køížové cesty, než ho ukøižovali, byl zbaven 
šatù. Bylo to symbolické gesto odevzdání 
veškerých pozemských jistot a majetku. Zùstal 
mu jenom Bùh, kterému na køíži s upøímností 
odevzdal svého ducha. A pak pøišlo vzkøíšení, 
pøišlo vítìzství! Výsledek toho, že všechno 
vsadil na Boha - a nebyl zklamán!
Vážení ètenáøi! Velikonoèní pøíbìh Ježíše 
z Nazaretu a události, které se právì odehrávají 
po celém svìtì, nás vedou k zamyšlení. Zachvìl 
se svìt našich jistot, našich hodnot... 
Mìli bychom se bát, dìsit, propadat panice 
a zoufalství? Mùžeme, stejnì jako Albert 
Camus, hledat odpovìdi v oblasti filosofie, tøeba 
skrze vzpouru, boj, vzepøení se neradostnému 
lidskému údìlu. Pamatujme však, že máme zde 
také pøíležitost podívat se na vše pohledem 
Ježíše a jeho cesty, která vedla skrze bolest, køíž 
a smrt, ale k vítìzství velikonoèního jitra. Cesty 
k odevzdání se prozøetelnosti Nejvyššího! Cesty 
dùvìry! Cesty jisté a ovìøené! Cesty, kterou 
prošly už tisíce lidí pøed námi! Volba samo-
zøejmì vždy patøí naší svobodné vùli. Byl bych 
však moc rád, kdybychom alespoò chvíli nad 
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