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Vážení a milí spoluobèané, srdeènì Vás vítám 
u ètení dalšího vydání našeho Sucholazeckého 
zpravodaje, který Vám pøináší ohlédnutí za 
mnoha událostmi, které se udály u nás 
v Suchých Lazcích, a nebylo jich málo.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 
strana
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Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

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

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

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2021, 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., 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, prosinec 2020 náklad 350 výtiskù
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Rok 2020 se blíží pomalu a jistì ke konci 
a musím øíci, že to byl rok ponìkud zvláštní 
a z pohledu spoleèenského a kulturního života 
nepøíliš výjimeèný. Samozøejmì, že hlavním 
dùvodem byl a je Covid-19 a já chci vìøit, že ten 
rok následující bude mnohem a mnohem lepší 
po všech stránkách. Aè rok 2020 nebyl kulturnì 
a spoleèensky bohatý, rozhodnì z pohledu pøí-
pravy investic a plánù rozvoje Suchých Lazcù 
byl ten nejbohatší! Dovolte mi se s Vámi podìlit 
o informace k projektùm, které se pøipravují 
k realizaci. Jistì ta zásadní investice je realizace 
splaškové kanalizace. Vše jde prozatím podle 
plánu a zaèátek realizace je plánován na jaro 

2021. Tak jak jsem již slíbil, kompletní infor-
mace k této investici Vám sdìlíme jak ve spe-
ciálním èísle zpravodaje, tak budou zveøejnìny 
na webových stránkách a samozøejmì budou 
také zveøejnìny na speciální úøední desce, která 
bude instalována u obecního úøadu. Jde nám 
v této vìci pøedevším o maximální informova-
nost nás všech v této zásadní investici. Nadále 
pokraèuje projektová pøíprava na opravu naší 
sucholazecké školy, kde se budeme snažit 
zajistit maximální možnou výši prostøedkù na 
to, abychom mohli realizovat opravu støechy, 
stavbu nové pøístavby, opravit fasádu, vymìnit 
elektroinstalaci, vodoinstalaci, kanalizaci a také 
novou kotelnu. Pøedpokládaná cena se dnes již 
blíží 10 milionùm korun, tak uvidíme, jak to 
nakonec zvládneme. Pokraèuje také pøíprava 
dokumentace pro stavbu nového zázemí pro 
sportovce. Zde bych rád sdìlil, že jsme došli ke 
vzájemné shodì se sportovci na tom, jak by 
mìla vypadat nová budova i se zázemím. Teï 
èekáme na zhotovení studie a koneèné slovo 
k celé investici bude mít zastupitelstvo mìstské 
èásti. Vìøím, že i zde se nám podaøí tuto 
investici dotáhnout do konce a budova vdechne 
nový život našemu sportovišti. Nadále 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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spadlého stromu pøes komunikaci, èištìní 
propustkù a v pøípadì souvisejícím s vydatnými 
dešti v øíjnu pak byla jednotka povolána 
k pomoci spojené s ochranou majetku pøed 
velkou vodou, konkrétnì pytlování písku 
a stavìní protipovodòové stìny. Zde bychom 
chtìli podìkovat také ostatním èlenùm SDH 
a spoluobèanùm, kteøí v to kritické situaci pøišli 
nezištnì pomoct a protipovodòová opatøení tak 
byla hotová v tolik potøebném krátkém èase. 
Další události již byly registrovány jako ZOÈ 
- likvidace bodavého hmyzu nebo výpomoc pøi 
organizování sportovní akce, konkrétnì olym-

Vánoèní svìtelná výzdoba Suchých Lazcù.

prosinec

pijský bìh v S. Lazcích. Celkovì tento rok již 
jednotka zaznamenala 16 výjezdù. Jednotka, ale 
i èlenové sboru jsou i nadále pøipraveni ku 
pomoci spoluobèanùm také v souvislosti s pan-
demií Covid-19. V pøípadì vaší potøeby prosím 
kontaktujte nejlépe starostu obce, pøípadnì 
kteréhokoliv známého hasièe. Tento pøíspìvek 
je zároveò posledním v letošním roce. Proto 
pøejeme všem èlenùm SDH i ostatním 
spoluobèanùm v této nelehké dobì prožití 
klidných svátkù vánoèních a do nového roku 
pøedevším pevné zdraví a hodnì trpìlivosti.

za SDH Pavla Benšová
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pøipravujeme opravu pùdních prostor obecního 
domu, kde by mìl vzniknout reprezentativní 
prostor pro potøeby obecního úøadu. V této 
souvislosti bych chtìl velmi podìkovat našim 
obèanùm, kteøí vyslyšeli moji výzvu a darovali 
obci své materiály pro potøeby budoucího 
muzea. Využiji této pøíležitosti a opìt Vás 
poprosím, pokud máte doma materiály, které 
nejsou pøímo rodinným dìdictvím a máte vùli 
je darovat èi prodat obecnímu úøadu pro potøeby 
našeho muzea, rádi bychom takové materiály 
získali. Pøedem dìkuji za každou takovou 
možnost. Nadále pokraèuje pøíprava oprav 
kaplièky sv. Jana, pøièemž vìøím, že samotná 
realizace se nám povede v roce 2021. Velká 
investice, která je nutná a bude navázána na 
realizaci splaškové kanalizace, je oprava chod-
níkù podél hlavní komunikace ulice Pøerovecká. 
Zde v tuto chvíli ještì hledáme možné dotaèní 
tituly, které by nám pomohly s realizací, jelikož 
z dùvodù finanèní nároènosti by bylo velmi 
dobré použít i zdroje mimo rozpoèet mìsta 
a mìstské èásti. Koneènì se podaøilo dokonèit 
výbìrové øízení na nový dopravní automobil 
pro naši jednotku hasièù. Celkové náklady na 
poøízení tohoto automobilu budou necelých 1,5 
mil Kè a mìstská èást se bude na tomto poøízení 
podílet celkovou èástkou 331 000 Kè. Zbytek 
z èástky bude hradit Ministerstvo vnitra ÈR, 
Moravskoslezský kraj a mìsto Opava. Pomalu 
a jistì se dokonèuje revitalizace prostoru 
u hasièské zbrojnice. Zde bych rád zdùraznil, že 
práce trvaly opravdu velmi dlouho, bohužel byly 
neúmìrnì prodlouženy velmi špatným pøede-
vším deštivým poèasím. Velmi rád bych zde 
podìkoval paní Tereze Vavreèkové, která zde 
udìlala velký kus práce a obecní úøad mìstské 
èásti s ní velmi rád spolupracuje na výsadbách 
v obci. Celkovì veøejný prostor v Suchých 
Lazcích doznává zmìn a je vysazován okrasnou 
zelení, která dodává tìmto prostorùm úplnì jiný 
vzhled, což je dle mého názoru velmi dobøe. 

www.suchelazce.cz
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s nadšením užily lanové prùlezky a nakonec si 
všichni ještì opekli letošního asi posledního 
buøta. Odmìnou jim byl také malý dárek na 
konci cesty. Nádhernì strávené dopoledne tak 
bylo pøíjemným zpestøením zaèínajícího 
školního roku i sezóny. Další odloženou akcí byl 
tzv. Kvìtinový den, tedy Èeský den proti 
rakovinì 2020. Již nìkolik let se sucholazeètí 
hasièi zapojují a prodejem žlutých kvítkù tak 
pøispívají na úèet Ligy proti rakovinì, která pak 
z tìchto prostøedkù pomáhá financovat kvalitu 
života onkologických pacientù, nádorovou 
prevenci, podporu onkologického výzkumu 
a vybavení onkologických pracoviš�. Pùvodním 
termínem byl kvìten, sbírka však probìhla 
30. záøí. Hasièi zprostøedkovali prodej žlutých 
kvítkù v Opavì a na 5 místech v Suchých 
Lazcích. Prodej probíhal v MŠ a ZŠ v Suchých 
Lazcích, v Kvìtináøství U Terezky, na poboèce 
Èeské pošty, v Opavì v Kvìtinovém domì, 
v prodejnì Pedro na ulici Na Valech a dalšími 
2 dobrovolníky. Na úèet ligy bylo celkem 
odesláno krásných 8.526 Kè! V této složité dobì 
je to opravdu neoèekávaná èástka! Všem, kteøí 
koupí nebo prodejem samotným pomáhají 
hasièùm pomáhat, patøí obrovský dík.
Bohužel, musela být zrušena plánovaná akce 
Kaprobraní. Snad se s dìtmi letos ještì potkáme, 

prosinec 2020

Bohužel, v tomto roce se nám právì na základì 
velmi výrazných srážek nepovedlo více pracovat 
na výsadbách zelenì, ale já vìøím, že v roce 
2021 doženeme dluh z roku 2020. V návaznosti 
na výsadbu zelenì v Suchých Lazcích bych 
chtìl poprosit všechny, kteøí mají potøebu 
z tìchto výsadeb si brát rostliny (asi zøejmì 
do vlastních zahrádek), aby tak pøestali èinit 
a nezpùsobovali škody, které již jdou do tisícù. 

Rádi bychom, aby náš veøejný prostor byl 
krásný a oku lahodící, ovšem odcizováním 
tìchto rostlin se to daøit na celých 100 % 
rozhodnì nebude. Pokud zmiòuji veøejný 
prostor a naši snahu ho zvelebovat, je pro mne 
opravdu nepochopitelné, že se v Suchých Laz-
cích zvyšuje poèet èerných skládek. Bohužel 
lidé odkládají na veøejná místa odpady zbytku 
lepenek, betonù, barev, pneumatik a dokonce 
v areálu Strážnice pálí zbytky obalù od lékù atd. 
Takovým velmi zajímavým nálezem v lese na 
Strážnici byl 20l kanystr plný acetonu s další 
neznámou látkou, a to už je opravdu na 
pováženou, že to dokáže nìkdo odhodit do 
volného prostoru. Chci vìøit, že tyto èerné 
skládky na katastru Suchých Lazcù nevytváøejí 
sucholazeèáci. Ovšem apeluji na Vás všechny, 
pokud má opravdu nìkdo potøebu tyto odpady 
vyhazovat do pøírody, prosím nedìlejte to! 
Dalším problémem, který je nadále obèany 
vnímán jako velký, je parkování na chodnících 

1 688

tøeba do hasièárny pøijde i Mikuláš ... uvidíme 
a o všem budou dìti i rodièe vèas informováni.
Hasièi také i nadále chodí pravidelnì darovat 
krev, které je potøeba neustále. Pokud by chtìl 
zaèít darovat krev kdokoliv z vás, urèitì bude na 
transfuzní stanici vítán. A pokud byste nechtìli 
zaèít sami, klidnì se mùžete s pøíštím odbìrem 
pøidat k nám!
Zásahová jednotka v uplynulém ètvrtletí byla 
povolána celkem 8x. Dvakrát se jednalo 
o výjezd s typem události požár - naštìstí se 
jednalo o nahlášené ohništì, které bylo 
v blízkosti budov a v jednom pøípadì také 
ponecháno bez dozoru. Událost se øešila 
s pøítomností HZS ÈR. Další události byly typu 
technická pomoc - v jednom pøípadì odstranìní 
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a na místech, která nejsou k tìmto úèelùm 
vyhrazena. Opìt Vás chci poprosit, aby byla 
maximální možnou mírou respektována všechna 
naøízení, která v obci platí. Jako starosta obce 
musím každý podnìt na takové porušení øešit 
a v dobì, kdy se na moji osobu podávají udání 
na kriminální policii jedním z našich obèanù, již 
nebudu uhýbat z vyžadování respektování tìchto 
naøízení. Absolutnì nestojím o hodiny sezení na 
policii a vysvìtlování toho, proè jsem udìlal to 
èi ono. Každý z nás má svá práva a povinnosti 
a v pøípadì, že tyto povinnosti nedodržuje, musí 
poèítat s tím, že bude za toto nedodržování 
sankcionován. Snažil jsem se vždy pøistupovat 
k vìcem s tolerancí a pøedevším jsem se snažil 
vše øešit domluvou. Bohužel již to nadále není 
možné. Poslední informací, o kterou bych se 
s Vámi chtìl podìlit, milí spoluobèané, je 
zmìna v pozici organizace obecního úøadu naší 
mìstské èásti. Pøedpokládám, že již všichni víte, 
že jsem se v záøí stal námìstkem primátora 
mìsta Opavy. Prosím, nechápejte tuto zmìnu 
jako nìjaký náznak mého útìku ze Suchých 

Lazcù. Tato zmìna se nikterak nepodepíše na 
fungování mìstské èásti. Jsem proto velmi rád, 
že mi v této vìci pomáhají zastupitelé mìstské 
èásti, kteøí souhlasili a pøevezmou nìkteré 
èinnosti, jenž jsem vykonával v rámci svého 
mandátu starosty doposud. Jak jistì vnímáte, 
èekají nás velké investice a s tím spojený rozvoj 
mìstské èásti a to si žádá opravdu mnoho èasu 
a práce. Vìøím, že spoleènì to zvládneme 
a Suché Lazce se budou rozvíjet v moderní 
mìstskou èást, kde se dobøe žije. Na závìr mi 
dovolte, vážení spoluobèané, Vám všem popøát 
krásný a klidný Advent. Prožijte Vánoce 
v kruhu rodinném bez stresu a samozøejmì 
ve zdraví. Pøipravili jsme pro Vás opìt menší 
rozšíøení vánoèního osvìtlení v Suchých 
Lazcích, tak vìøím, že i tato vìc Vám pøinese 
více vánoèní nálady a bude se Vám líbit. Mìjte 
se krásnì, využijte svátky také k odpoèinku 
a nabrání sil do roku 2021, který bude jistì lepší 
než konèící rok 2020! U dalšího vydání 
Sucholazeckého zpravodaje nashledanou.

starosta Mgr. Petr Oriešèík

Prázdniny utekly jako voda a vedoucí se už 
nemohli doèkat, až se s dìtmi zase sejdou 
v hasièárnì a zaènou koneènì cvièit. Všichni 
netrpìlivì èekali, jestli bude vùbec možné 
tréninky rozjet, ale nakonec to situace umožnila 
a 3. záøí se sešly dìti z pøípravky a nejmladší 
z mladších žákù, v pátek 4. záøí, pak i mladí 
hasièi a dorostenci. O týden pozdìji byl 
vyhlášen nábor nových dìtí do pøípravky. Do 
øad mladých hasièù v Suchých Lazcích pøibylo 
7 èlenù. Podzimní tréninky jsou vždy vìnovány 
pøípravì na podzimní kolo hry Plamen. Nejinak 
tomu bylo i letos, ovšem v záøí ještì nikdo 
netušil, že letos dìti své znalosti v soutìži 
nezúroèí. Podzimní kolo Plamene, stejnì jako 
okresní kolo dorostu, obì plánované na øíjen, se 
z epidemiologických dùvodù nekonaly. Teprve 
na jaøe se podle situace rozhodne, zda se obì 
soutìže uskuteèní v mìsíci kvìtnu nebo ne. 
Nicménì pro nìkoho nové znalosti a dovednosti 
jsou pro dìti jen pøínosem a urèitì nepøijdou 
vniveè. Práce s buzolou, orientace v terénu, 
uzlování, zdravovìda nebo druhy a použití 
hasebních prostøedkù jsou informace velmi 
praktické. Dorostenci se letos ve své kategorii 
stihli zapojit do Opavské ligy. Velkou zkušeností 

a zároveò motivací byla soutìž v požárním 
útoku, která se konala 20. záøí v Kravaøích. 
V konkurenci 13 kolektivù obsadili 9. místo, 
bohužel, všechna další kola byla do odvolání 
zrušena. Od pùlky øíjna musely být zrušeny 
i všechny tréninky. Díky sociálním sítím však 
vedoucí zùstávají s dìtmi v kontaktu i v dobì 
nouzového stavu. Dìti z pøípravky spolu 
virtuálnì soutìží o nejhezèí obrázek vybavení 
hasièárny nebo se svými rodièi pilnì trénují 
znaèky a uzly. Starší žáci a dorostenci se 
prostøednictvím sociální sítì a aplikace v mobi-
lech už pøes léto motivovali a mezi sebou 
soupeøili v poètu nabìhaných kilometrù. 
Co hasièi letos na podzim stihli a mìli z toho 
velkou radost, byl z léta odložený výlet do 
Sosnové! Na sobotu 12.9. slibovala pøedpovìï 
krásné poèasí a hasièi s plným autobusem dìtí 
vyrazili do Sosnové za Opavou, aby si prošli 
Sadaøovu stezku. Nauèná stezka vytvoøená 
a provozovaná v areálu a okolí firmy Vitami-
nátor splnila oèekávání. Na dìti èekala krásná 
procházka lesem a sadem s ovocnými stromy 
i keøi. Paní prùvodkynì mìla pøipravené 
netradièní otázky o pøírodì a zvíøatech pro 
mladší i starší návštìvníky, které dìti zodpo-
vídaly v prùbìhu celé trasy. Poèasí bylo 
naprosto fantastické, dìti si v jedné èásti 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

prosinec 2020

Milí spoluobèané, pøátelé, kamarádi. Již to tak 
vypadá, že jak jsme rok zaèali, tak jej zakon-
èíme. Nádech viru kolem brousí, ale naštìstí nás 
nezasáhl plnou silou. Je to i díky Vám všem, 
kteøí se snažíte držet se v rozumných mezích, 
za co Vám patøí dík. Z kulturního hlediska byl 
konec léta a podzim bohužel pustý a podobnì to 
už asi doklepeme do konce tohoto roku. Na jiné 
události ovšem podzim skoupý nebyl, tak se 
nám z uvolnìného starosty stal uvolnìný 

námìstek a Petrovi zùstala veškerá admini-
strativa obce jen jako "vedlejšák" pro 
neuvolnìného starostu. Nastalo handrkování 
o výši "spravedlivé" odmìny za tento ranec 
starostí, kdy posléze úøední šiml dospìl ke 
zjištìní, že toto nejde dìlat zadarmo, jak si Petr 
pùvodnì usmyslel. Holt, chtì nechtì, nakonec 
si minimální odmìnu odnést bude muset. 
O technický a kulturní chod obce se naštìstí do 
budoucna postará èást zastupitelù, která beztak 
tuto èinnost již poslední roky nezištnì 
vykonává. Takže jim díky a doufejme, že se již 
bìhem následujícího jara pìknì zapotí.
Mezitím pokraèují nejvyšším orgánem vytyèené 
cíle, obejít Komárov jedinì z jihu, jinudy to 
prostì nebude. Proto se již rozhýbala mašinérie, 
která vrtá v našich úrodných polích, majitelùm 

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Ing. Václav Skuplík
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uèinil, tak na nìj ono trestní oznámení na 
kriminálku nakonec podáno bylo? Že bylo 
úmyslnì ponièeno veøejné workoutové høištì, 
kde si vandalové pomìøili síly s plastovými 

výukovými tabulemi, namísto aby se zkusili 
porvat se cvièícími prvky? Všimli jste si, jak 
vypadá kontejner u høbitova? Co do nìj lidé 
z celé obce vozí? Jak pøetéká ze zahrad 
posekanou trávou a zelení až po kýho výra 
haldou textilních velkometrážních rolí? Na co 
mìsíènì "kontoše", když to mùžeme kdykoliv 
vyvézt ke høbitovu. "Dy� mì tam nikdo neuvidí, 
a i kdyby!" Lidi, zkusme se zamyslet, dívejme se 
kolem sebe a nebuïme k tìmto vìcem lhostejní, 
vždy� tu žijeme všichni a chceme, a� to nìjak 
vypadá. V pøíštím roce si to pohlídáme, Vy 
i my, pozorností a technikou.
Ještì jedna z plánovaných akcí, pokud nám to 
poèasí jen trochu dovolí, by mìla být provedena 
v blízkosti høbitova. Jde o dlouhodobý dluh, 
kterým je odvodnìní levé pøíjezdové komu-
nikace kolem høbitova, která znaènou mìrou 
pøispívá k pøívalovým zneèištìním celé ulice 
Ke Strážnici. Doufejme, že se tímto technickým 
øešením se zbavíme jednoho letitého problému. 
A abychom nabídli znovu nìco navíc: v brzké 
dobì k provozu stávající Pošty Partner a její 
Balíkovny, chystáme zøízení bodu oblíbené 
dodávkové služby Zásilkovna v prostorách 
obecního úøadu. Z IT hlediska pro posílení 

navzdory, z moci vyšší posvìcené zákonem 
o veøejném blahu. Bylo také prodlouženo EIA 
rozhodnutí o vyšších benefitech jižní varianty, 
kterému se ovšem bude potøeba ještì podívat 
na zoubek. Mezitím pánové v hlavním mìstì, 
"znalí" místních podmínek, zakreslují èáry do 
mapy. "Co takhle tu parcelu obsloužit z této 
nové polòaèky." Inu, vždy tam sídlil výkvìt 
národa. Abych nebyl ale jen zlý, nìco se 
posouvá i k lepším zítøkùm. To už jsme ale zase 
zpìt na dìdinì. Køižovatka Májové a Ve Dvoøe 
doznala dlouho požadované rekonstrukce 

s osazením obrub a následnou rekultivaci 
pøilehlého parèíku a s novou výsadbou. Poslední 
úpravy, doufejme, stihneme do zimy. Opìt 
a zase je potøeba podìkovat stejným ochotníkùm 
- jaké klišé! A pøi tom mém rozplývání se, 
bohužel jsem u nešvaru, který se nám tady 
zaèíná rozmáhat. Ztrácí se novì vysázená zeleò. 
Nebo spíše mám pocit, že je kradena. Podivná 
doba. Toto cítím jako nedostatek soudnosti 
jedincù a místy z toho ztrácím víru v pokra-
èování naší práce. Jsou to vìci, které nás 
zasahují silnì a je toho více. Víte o tom, že za 
poslední roky bylo u nás otráveno nìkolik psù? 
Že se na polních cestách kolem obce objevují 
hromady vyvezeného odpadu, a to i nebez-
peèného? Že bylo starostovi vyhrožováno 
trestným oznámením, když nezajistí opravu 
místního tankodromu na Pískovnì, a když tak 

lých dnech jsme provedli celkové opravy dvou 
velkokapacitních krmelcù na katastrech obcí 
Komárova a Podvihova. V prùbìhu srpna bylo 
vypuštìno do volné pøírody cca 70 ks bažantí 
zvìøe ve stáøí asi 12 týdnù. Pro myslivce 
momentálnì nastává velice nároèné období, a to 
pøikrmování, péèe a ochrana zvìøe v zimním 
období v dobì nouze.
A teï nìkolik poznatkù mysliveckého hospo-
dáøe: Smutná bilance civilizaèní expanze.
Srnèí zvìø
uloveno usmrceno na silnicích

a zemìd. èinnostech
rok      srnec srna srnèe srnec srna srnèe celkem
2016 5 0 0 14 19 16 49
2017 4 0 0 7 18 11 36
2018 3 0 0 12 16 14 42
2019 3 0 0 13 17 9 39
2020? 7 0 0 7 12 8 27

ke srovnání
2011 15 5 4 2 6 4 12
Èerná zvìø
rok  uloveno  usmrceno vozidlem
2016 33 1
2020 9 1

ke srovnání
2010 64 0
Pokles poètu srnèí zvìøe za posledních 15 let je 
asi z poètu 160 ks na k únoru 2020 asi 65 ks. 
Zvìø èerná je ve znaèném poklesu zpùsobeném 
lovem, což je úèel. Civilizaèní expanze èlovìka, 
jeho rozpínavost a bezohlednost vùèi pøírodì se 
nám stane osudným. Páni øidièi, prosím, jezdìte 
ohleduplnì! Šetøete poslední zbytky života 
v naší pøírodì, šetøete životy a zdraví své a pøe-
devším ostatních nevinných úèastníkù silnièního 
provozu. Vážení pøátelé, dovolte mi, abych Vám 
na závìr jménem všech èlenù MS Hoš�ata 
popøál hezké vánoèní svátky a do nového roku 
jen to nejlepší, pøedevším hodnì zdraví, které 
budeme všichni hodnì potøebovat.

Kubesa Radomír st. pøedseda MS Hoš�ata

Jak urèitì všichni víte, èinnost jakýchkoliv 
spolkù èi institucí, z dùvodù šíøení pandemie 
Covid-19 je velice omezená. Nejinak je tomu 
i u Mysliveckého spolku Hoš�ata. Z výše uvede-
ného dùvodu a rùzných naøízení èi omezení 
vládou ÈR jsme byli nuceni vìtšinu akcí z plánu 
práce na rok 2020 zrušit. Museli jsme odvolat 
kontrolní støelby z kulových zbraní, zrušit 
kvìtnovou èlenskou schùzi a rovnìž 13. roèník 
støelecké soutìže na asfaltové holuby. Nemohli 
jsme se podílet na kulturních akcích obcí 
Suchých Lazcù i Podvihova, které byly obcemi 
zrušeny a v neposlední øadì jsme museli upustit 
od nejoèekávanìjší spoleèenské akce myslivcù - 
naháòky na èernou zvìø. Èlenové mysliveckého 
spolku Hoš�ata pøesto nezaháleli. Dobu èásteè-
ného rozvolnìní okamžitì využili ke generální 
opravì støechy myslivecké chaty, kterou 
poškodil spadlý strom vlivem silného vìtru 
a výmìnu podesty, na které se již podepsal zub 
èasu. Vìøím, že tato velice nákladná oprava 
(pøišla èleny MS Hoš�ata na témìø 50.000,-Kè) 
vydrží dalších nìkolik desetiletí. V dalších 
dnech jsme vyrobili 4 mobilní sedaèky, které 
budou sloužit myslivcùm k ochranì kultur 
našich zemìdìlcù pøed èernou zvìøí. V minu-

Myslivecký spolek Hoš�ata
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hem více. Však už jste snad vidìli. Pøátelé, 
zkusme si jako každý rok pøát pro své blízké 
a nejbližší to, co je nejdùležitìjší: zdraví, štìstí 
a lásku. Ale to není všechno. V našich konèi-
nách již nepamatujeme, kdy naposledy jsme 
èelili takto podivnému jevu, který v nás vyvo-
lává strach. Možná ne strach pøímo o zdraví 
nebo blahobyt. Je to strach a nejistota z toho, jak 
mùže být toto zneužito. Pøejme si tedy všichni 
nadìji ne v návrat starých èasù, ale svìtlejších 
a svobodnìjších zítøkù.

místostarosta Ing. Václav Skuplík

výkonnosti veøejnosti dostupného poèítaèe 
v prostorách pošty chystáme další v prostorách 
úøadu spoleènì s veøejnou WiFi tamtéž. Zároveò 
chystáme k publikaci projektovou dokumentaci 
spojenou s výstavbou splaškové kanalizace, 
která se rozbìhne poèátkem pøíštího roku, dá-li 
bùh a veøejné rozpoèty v této dobì podivna. 
A tak v dobì, kdy ètete tento èlánek, stojíme již 
jednou nohou v adventním období a snažíme se 
zklidnit, my dnes a tady ještì vyhráno nemáme. 
Stromek bude i letos nachystán a osvìtlen. 
A pokud všechno klapne, tak toho bude mno-

o výsledku jednání zøízení služby Czech POINT 
v Suchých Lazcích. "Obecní úøad více než dva 
roky bojoval o to, aby bylo v Suchých Lazcích 
zøízeno kontaktní místo Czech POINT. Dokázali 
jsme najít podporu i u ostatních mìstských èástí 
a tím, že disponujeme službou PARTNER, mìly 
být Suché Lazce prvním testovacím místem pro 
Czech POINT. Bohužel, poté do celého procesu 
zaèala promlouvat administrativa Magistrátu 
mìsta Opavy. Výsledek byl takový, že zøízení 
kontaktního místa Czech POINT v Suchých 
Lazcích není možné. Tato skuteènost nás mrzí, 
protože vìøíme, že by služba byla hojnì 
využívána." uvedl starosta Mgr. Petr Oriešèík.
V mistrovském zápase mužù Pustá Polom "B" 
: Suché Lazce, který se hrál v sobotu 22. srpna 
v 17. hod., prohrály Suché Lazce 5:2 (3:1). 

V úterý 18. srpna po 18:00 hodinì vyjeli jezdci 
výpravy "Suché Lazce jedou na Senec" na 
tradièní "spanilou" jízdu. Okruh jízdy zaèal 
v Suchých Lazcích pøed hostincem U Baly, 
pokraèoval dále smìr RKL, Nové Sedlice, 
kolem nádrže Sedlinka, Pøerovec zpìt k hostinci 
U Baly. Jízdy se zúèastnilo celkem 11 jezdcù 
a pøišlo je podpoøit nìkolik fanouškù. Slavnostní 
výjezd první skupiny do 100 ccm3 výpravy 
"Suché Lazce jedou na Senec" byl 21. srpna 
2020 v 7:00 hodin a v 8:00 hodin vyjela druhá 
skupina nad 100 ccm3. Start byl pøed hostincem 
U Baly. Jednalo se již o 3. roèník. Letos byl 
cílem bøeh jezera Senec na Slovensku. Parta 
nadšencù jednostopých vozidel si užila 
dobrodružnou jízdu na krásných historických 
strojích JAWA. Jezdci navázali na pøedešlé 
výlety: "Jawa cup 2018 Šírava" a "Jawa cup 
2019 Balaton". V letošním roèníku doplnily 
øadu pionýrù a babet také silnìjší Jawy (175, 
250, 350, 500). 
Dne 21.8. informoval starosta na webu obèany 

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

Foto: myslivecký spolek

Fotografie z letních brigád mysliveckého spolku Hoš�ata
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Zástup zajiš�oval MUDr. František Øímák.
Koncem srpna 2020 byli v mysliveckém revíru 
MS Hoš�ata v Suchých Lazcích spatøeni 
živoèichové jako psík mývalovitý a také orel 
skalní. V pondìlí 31. srpna se podaøilo zachytit 
na fotopast panu A. Žídkovi psíka 
mývalovitého. Následnì se ve stejný den 
podaøilo starostovi SDH Ing. P. Žùrkovi natoèit 
video s orlem skalním. Orel skalní zavítal do 
sucholazeckého revíru a byl okamžitì 
pronásledován dvìma káòaty lesními, která si 
støežily svùj "rajón". "Pøelétal nad Suchými 
Lazcemi smìrem na Komárovské Chaloupky. Asi 
tøikrát vystoupat ve vzdušném víru a pak 
popoletìl o kus dál." upøesnil Petr Žùrek. (Viz 
fotografie níže). Video je k dispozici na youtube 
kanálu obce. Zdaleka se nejedná o první 
pozorování vzácných tvorù v našem kraji. 
Napøíklad 4.11.2017 jsme v Suchých Lazcích 
mìli možnost pozorovat návštìvu losa 
evropského. (Zdroj: MS Hoš�ata - Aleš Žídek 
a Ing. Petr Žùrek)

Zaèátkem záøí (2.9.) se stal náš starosta Mgr. 
Petr Oriešèík námìstkem primátora mìsta 
Opavy poté, co byla podepsána nová koalièní 
smlouva vedení mìsta. Do funkce námìstka pro 
kulturu, školství, rozvoj a IT oficiálnì nastoupil 
v pondìlí 7.9. a ve funkci nahradil Hanu 
Bròákovou (Piráti) "Na pozici starosty nadále 
zùstanu jako neuvolnìný a bez nároku na 

Góly dával 3. Lacuch Jiøí, 16. Komenda Martin, 
18. Vanìk Radim, 42. Schlosarek David, 48. 
Hendrych Vojtìch, 78. Chmel Jakub, 88. Kadula 
Jan.
V pondìlí 24.8. dorazila po pùl šesté odpoledne 
výprava - Suché Lazce jedou na Senec. Pøed 
hostincem U Baly probìhlo slavnostní zakon-
èení jízdy 3. roèníku Jawa capu 2020. Všichni 
jezdci oslavili svùj návrat s fanoušky a pøáteli. 
(zdroj a foto: Renáta Bala)

V úterý 25. srpna na koalièní radì mìsta Opavy 
svolané Piráty probìhla diskuse o fungování 
koalice. Následné neshody vyústily k vypo-
vìzení koalièní smlouvy ze strany hnutí Pirátù 
a Opavanù. Odchodem hnutí "Pirátù" z koalice 
mìsta se uvolnilo 5 hlasù. Favority se stalo 
ÈSSD se 4 mandáty.
Výbor klubu dùchodcù zorganizoval ve støedu 
26. srpna v 17:00 hod pro své èleny i neèleny 
brigádu, která byla zamìøena na úklid na 
místním høbitovì a okolí.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Budišovice, který se hrál v nedìli 30.8. v 17:00 
hodin, prohrály Suché Lazce 1:5 (0:3). Góly 
dával 11. Zíma Jaromír, 23. Zíma Jaromír, 29. 
Gelnar Ondøej, 64. Zíma Jaromír, 65. Gelnar 
Ondøej, 81. Dener Lukáš.
Ordinace praktického lékaøe, MUDr. Víta 
Kašpárka, v Suchých Lazcích byla v dobì od 
17.8. do 30.8. uzavøena z dùvodu dovolené. 

prosinec 2020

Ve ètvrtek 17. záøí 2020 probìhla volební 
èlenská schùze v klubovnì na Støelnici. Schùze 
se zúèastnilo 22 èlenù z 28. Na období dalších 
5 let byl zvolen nový tøíèlenný výbor ve složení 
Oldøich Kubesa (pøedseda), Jiøí Hajduk 
(místopøedseda) a David Vavreèka (èlen 
výboru).
Dne 27. záøí 2020 probìhla odložená soutìž 
Pohár osvobození, jež se z dùvodu 
protikoronavirových opatøení nemohla 
uskuteènit v tradièním dubnovém termínu. 
Soutìže se zúèastnilo 20 støelcù ve dvou 
kategoriích, senioøi (roèník 1975 a starší), 
ostatní (roèník 1976 a mladší). Kategorii seniorù 
ovládli støelci z Hluèína, kteøí obsadili první tøi 
pøíèky. První místo si vystøílel Miroslav 
Kyèerka s nástøelem 292 bodù z 300 možných, 
2. skonèil Jan Vilkus s 287 body a 3. místo 
s výsledkem 285 bodù obsadil Václav Roman. 
Z místních støelcù byl nejlepší Bøetislav 
Janošek, který nastøílel 270 bodù a umístil se 
tak na 6. místì. Kategorii ostatní naopak ovládli 
místní støelci. Na první místo se prostøílela 
Sabina Kubesová (251 bodù), 2. místo obsadil 
Jiøí Hajduk (245 bodù) a 3. místo si vystøílel 
David Vavreèka (208 bodù). Výsledky z této 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

soutìže byly zapoèítávány do místního 
pøeboru, kterého se zúèastnilo 9 støelcù. První 
tøi pøíèky obsadili v následujícím poøadí 1. místo 
Bøetislav Janošek, 2. místo Sabina Kubesová, 
3. místo Jiøí Hajduk. Pøi pøíležitosti soutìže 
Poháru osvobození podìkoval pøedáním 
vìcných darù starosta Petr Oriešèík Bøetislavu 
Janoškovi a Richardu Denerovi za dlouho-
letou èinnost ve vedení AVZO TSÈ ÈR 
SKÁLA, z. s. 
V sobotu 31. øíjna 2020 probìhla brigáda na 
zazimování støelnice. Ve ztížené dobì pandemie 
se podaøilo udìlat vše potøebné na nadcházející 
zimní období. Brigády se zúèastnilo 8 èlenù. 
Poslední akcí v letošním roce, pokud nám to 
situace dovolí, by mìl být "Poslední výstøel", 
který by mìl probìhnout 27.12.2020 v areálu 
støelnice. Myslím, že i pøes složitou situaci jsme 
mìli úspìšný rok. Pøeji nejen všem èlenùm 
krásné Vánoce a nový rok 2021, který snad 
bude pøíznivìjší.

pøedseda Oldøich Kubesa
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odmìnu" informoval po nástupu do funkce 
spoluobèany starosta.
Ve støedu 2. záøí byly v naší obci od 9 hodin 
pøistaveny kontejnery na zelený odpad. 
Kontejnery byly rozmístìny na obvyklých 
stanovištích.
Dne 3.9. byla pøerušena dodávka el. energie 
v Suchých Lazcích a to od 8:00 hod do 16:00 
hod. Pøerušení dodávky el. energie bylo spojeno 
se zajištìním bezpeèného a spolehlivého 
provozu distribuèní sítì. Energie nebyla na 
celém území obce Suché Lazce, pouze na ulici 
Ostravská 88/92, 132/107, 282/108 a Pøerovecká 
130/1, 140/3, 304/2a. Èeská pošta Partner 
v Suchých Lazcích byla otevøena. Ve stejný den 
nefungoval také semafor u RKL.

Ve ètvrtek tøetího záøí uskuteènil klub dùchodcù 
Veselé Berle zájezd, který organizoval pan 
S. Kaštovský a J. Kuloviaková. "Ekologickou 
výletní lodí jsme se projeli po Slezské Hartì, 
pak byl spoleèný obìd v Nové Pláni v restauraci 
u Jelena. V Jiøíkovì jsme navštívili Pradìdovu 
galerii, kde byla spousta vyøezávaných soch 
v nadživotních velikostech, betlémy a nechybìlo 
krásné okolní prostøedí. Po celý den nám pøálo 
krásné sluneèné poèasí. Touto cestou dìkujeme 
obecním zastupitelùm, že jsme mohli tento 
zájezd uskuteènit. Úèastníci zájezdu byli 
spokojeni, odnesli si krásné zážitky a také 
podìkovali organizátorùm této vydaøené akce." 

(Autor èlánku a foto: Jindøich Louda) Viz str. 28
V pátek 4.9. byli žáci naší fotbalové pøípravky 
(roèník 2013 - 2015) pozváni na soutìžní zápas 
do Chvalíkovic. Byla to premiéra v jejich 
fotbalové kariéøe. Na výsledku nezáleželo, 
hlavnì že si to všichni dokonale užili. Po zápase 
se drobotina tìšila na sobotu 19. záøí, kdy se od 
14:00 hodin zúèastnila prvního velkého turnaje 
8 klubù v UHERcupu také ve Chvalíkovicích. 
Firma UHER z Valašského Meziøíèí zde také 
prezentovala mantinely pro fotbalová høištì pro 
nejmenší fotbalisty. (Autor èlánku: Zdenìk 
Pelech, foto: rodièe)

Na silnici III/4679 v úseku mezi obcemi Suché 
Lazce a Pustá Polom došlo v termínu od 5.9. 
do 20.9.2020 k úplným uzavírkám silnice. 
Dùvodem byly rekonstrukce propustkù 
v úseku è. 4679-2P v 0,370 km (od 5.9. 6 h. do 
6.9. 21 h.) a è. 4679-7P v 1,143 km (od 19.9. 6 
h. do 20.9. 21 h.).
Objízdné trasy vedly:
1. Smìr Suché Lazce, Nové Sedlice - po silnici 
III/4669 smìr Budišovice – vlevo smìr Hrabynì 
– vlevo smìr silnice III/4665 – vpravo – vlevo 
smìr silnice I/11 – vlevo smìr Nové Sedlice – 
rovnì – vlevo smìr Suché Lazce
2. Smìr Pustá Polom – III/4679 rovnì smìr 
silnice III/01125 a III/4663 – vpravo smìr I/11 – 
vlevo smìr Hrabynì III/4665 – vpravo III/4669 
– vpravo – III/4669
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Foto: David Závìšický

35. roèník soutìže O pohár osvobození Suchých Lazcù 2020 a místní pøebor
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V mistrovském zápase mužù Chvalíkovice: 
Suché Lazce, který se hrál v nedìli 6.9. v 16:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 1:2 (0:2). Góly 
dával 20. Diehel Daniel, 40. Dener Lukáš, 90. 
Gibes David. 
Kvùli stavbì nové okružní køižovatky u Komá-
rova, byla uzavøena èást jižního obchvatu mìsta 
Opavy. Stavba, kterou zadalo Øeditelství silnic 
a dálnic ÈR, zaèala v pondìlí 7. záøí a potrvá do 
pùlky prosince. Jižní obchvat Opavy byl po 
dobu stavby uzavøen od odboèení na ulici 
Hlavní po napojení na silnici I/11 u Komárova. 
Objízdná trasa vedla pro vozy do 3,5 tuny pøes 
Raduò, pro tìžší pak pøes Opavu (Tìšínská, 
Jánská, Bílovecká). Stavba mìla dopad i na 
provoz na hlavní silnici, kde byl v provozu vždy 
jen jeden pruh (podle právì probíhajících 
stavebních prací). Pøedpokládaná cena stavby 
byla vypoèítána na 45,7 milionu korun! Nová 
417 metrù dlouhá silnice se formou nové 
kruhové køižovatky napojí na hlavní silnièní tah.
Ordinace praktického lékaøe v Suchých Lazcích 
byla ve støedu 9. záøí uzavøena. Lékaø byl k 
dispozici pouze k telefonické konzultaci v dobì 
od 13:00 do 18:00. Ve ètvrtek 10.9. pak rovnìž 
na telefonu v dobì od 8:00 do 12:00 hodin.
Pøípravka malých hasièù poøádala ve ètvrtek 
10.9. od 16:00 hodin u hasièárny nábor klukù 
i holek od vìku 4 let. Dìti se v kurzech hravou 
formou uèí základùm požárního sportu i jiným 
dovednostem malého hasièe.(Zdroj: P. Benšová)
Koncem srpna se naši kušisté Oldøich a Sabina 
Kubesovi zúèastnili sportovního kempu 
v Hradci nad Moravicí, kde pøedvedli dìtem 
z FIT sport clubu své støelecké dovednosti. 
O tomto kempu se psalo také v týdeníku Region 
Opavsko. O víkendu (12.-13.9.2020) se naše 
kušistka Sabina Kubesová zúèastnila 
mistrovství Èeské republiky ve støelbì z kuše 
v Plumlovì na Prostìjovsku. Sabina Kubesová 
z SKPK Opava - Suché Lazce obsadila tøetí 
místo v kategorii žen. Informaci zveøejnila také  

reportáž TV Prima. Viz web obce. Více str. 15
V sobotu 12. záøí vyrazili mladí hasièi na z léta 
odložený výlet do Sosnové, aby si prošli 
Sadaøovu stezku. Nauèná stezka je v areálu 
a okolí firmy Vitaminátor. Celkem 44 našich 
malých hasièù èekala procházka lesem a sadem 
s ovocnými stromy. Prùvodkynì areálem mìla 
pro dìti pøipravené zajímavé otázky o pøírodì 
a zvíøatech. Poèasí se velmi vydaøilo a dìti si 
užily lanové prùlezky a opékání špekáèkù. 
(Autor èlánku: Pavla Benšová) Více na str. 34

V mistrovském zápase mužù Hradec nad 
Moravicí "B" : Suché Lazce, který se hrál 
v nedìli 13. záøí v 10:00 hodin, vyhrály Suché 
Lazce 1:4 (1:2). Góly dával 14. Dener Lukáš, 
26. Havlíèek Tomáš, 36. Ondøej Jakub (pen.), 
51. Kostka Martin, 78. Kadula Jan.
Od 14.9. mìli obèané možnost se opìt pøihlásit 
na populární hodiny jógy v Suchých Lazcích. 
Celou akci organizovala v minulosti paní Lenka 
Bednaøíková Kudìlová. Koronavirová situace 
ale nakonec kurzy neumožnila.
V polovinì záøí byli obèané na webu a v roz-
hlase informování o možnosti úhrady poplatku 
za psa na obecním úøadì. Poplatek bylo možné 
uhradit do konce mìsíce záøí.
V týdnu od 14. do 20. záøí byla ordinace 
praktického lékaøe v Suchých Lazcích 
uzavøena. Lékaø byl k dispozici na telefonu 
v ambulantních hodinách ordinace Maøádkova 
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se v lepších a pøíznivìjších èasech. Pøesto už 
chybí jen pár dní v kalendáøi a vánoèní èas 
nastává. Pøejeme všem našim èlenùm klubu 
a našim spoluobèanùm krásné a pohodové 
Vánoce. K tomu stálé zdraví, pevný krok a� 
provází nás po celý rok 2021!

za klub dùchodcù Anna Loudová

které nabízí rùzné posilovací náøadí, které si 
nìkteøí úèastníci zájezdu sami vyzkoušeli 
a zjistili, že ještì se svou fyzièkou nepatøí do 
starého železa. Mohli jsme si dát obèerstvení. 
Po celý den nám pøálo poèasí a opravdu bylo 
zde mnoho k vidìní. Prožili jsme krásný 
a pohodový den se spoustou zážitkù. Proto je na 
místì podìkovat panu S. Kaštovskému 
a J. Kuloviakové za skvìlý zájezd. Také dík 
patøí našim zastupitelùm, že jsme mohli zájezd 
uskuteènit. 
K významnému dni jako jsou 90. narozeniny, 
nemohl náš klub stát stranou, a proto paní M. 
Palaèková a J. Kaštovská zašly paní J. Kožané 
k jejímu jubileu blahopøát.
Pøály: "A� další život oslavenkyni v radostech 
a dobrém zdraví plyne, a� ji stále baví svìt 
a dožila se dalších spokojených let." 
Koronavirová situace se znovu natolik 
zhoršila, že byla vyhlášená pøísná hygienická 
opatøení. Proto se zrušila do odvolání naše 
klubová setkání. V této nelehké dobì èlenky 
výboru nezapomnìly na øíjnové a listopadové 
oslavence. Rouškou zahalené zašly za oslavenci 
- panem V. Volným, S. Kaštovským, 
J. Hrabovskou, M. Plachkou a popøály jim 
pøedevším zdraví, pohodu do dalších let 
a pøedaly jim malý dárek s velkým pøáním, sejít Foto: Jindøich Louda
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v Opavì.
V úterý 15.9. byl z dùvodu odstávky elektrické 
energie v èase od 8:00 hod do 17:00 hod 
semafor na køižovatce na silnici I/11 v Nových 
Sedlicích mimo provoz. 
Od 16.9. došlo ke zmìnì úøedních hodin 
starosty obce. Novì je starosta k dispozici na 
obecním úøadì, každé úterý od 17:00 hodin 
do 19:00 hodin.

Ve støedu 16. záøí probìhl na obecním høišti již 
ètvrtý roèník T-MOBILE olympijského bìhu. 
Od 16. hodiny startovalo pøibližnì 25. dìtí ve 
tøech vìkových kategoriích. Do hlavního závodu 
se pøihlásilo 23 bìžcù. V 18 hodin vybìhlo 
šestnáct bìžcù na tra�, která vedla okolím 
Suchých Lazcù. Poèasí se vydaøilo, dìti 
závodily a rodièe mohutnì fandili. Pro dìti byl 
pøipravený mini kolotoè, obèerstvení a cukrová 
vata. "Dìtí se ve tøech vìkových kategoriích 
zúèastnilo víc jak dvacet, dospìlých vybìhlo na 
tra� o délce 5 km celkem 16. S pøehledem vyhrál 
místní bìžec Lukáš Dener, v kategorii žen opìt 
Jana Rovòaník z Opavy" uvedl hlavní 
organizátor Pavel Nelešovský.
Ve ètvrtek 17.9. se konala od 18 hodin v klu-
bovnì na Strážnici neveøejná volební schùze 
AVZO. Na schùzi se sešlo celkem 22 èlenù 
(z 28), kteøí spoleènì zvolili nové vedení 
spolku. Probìhla volba nového vedení (výboru) 
spolku na dalších 5 let. Byl znovuzvolen 

pøedseda O. Kubesa a tøíèlenný výbor, novì 
ve složení O. Kubesa, J. Hajduk, D. Vavreèka. 
Odstupující aktivní èlenové výboru Ing. 
Bøetislav Janošek a PhDr. Richad Dener 
zásadním zpùsobem pozvedli složku a zùstal po 
nich obrovský kus práce. Za to jim patøí velký 
dík!

V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Malé Hoštice "B", který se hrál v sobotu 19. 
záøí v 16:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 7:2 
(1:1). Góly dával 17. Dener Lukáš, 40. Slíž 
Martin, 47. Rohovský Štìpán, 48. Diehel 
Daniel, 55. Diehel Daniel, 58. Kostka Martin, 
72. Heèko Ondøej, 86. Režnar Radek, 87. 
Kostka Martin.
Od záøí 2020 znaènì narostl poèet nakažených 
covidem. Denní pøírùstky se pohybovaly v øádu 
tisícù. Šlo pøedevším o Prahu a okolí. Dne 21.9. 
podal ministr zdravotnictví Vojtìch rezignaci 
a byl nahrazen Romanem Prymulou.
Ordinace praktického lékaøe v Suchých Lazcích 
byla od 21.9. a v následujících dvou týdnech 
v provozu jen ve støedu dopoledne v zavedené 
dobì 8 - 11 hodin.
Od pondìlí 21.9. zapoèaly práce na výmìnì 
obrub kolem parèíku nad hasièárnou 
(u køižovatky ulic Jièínská a Ve Dvoøe). 
Souèástí úprav, které zadal obecní úøad, bylo 
také pøeložení chodníèku vedoucí parèíkem. 
"Souèástí byla také nová výsadba zelenì tak, 
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dobroty, a tak byly všem podávány. Po prohlídce 
hráze jsme odjeli do Leskovce do pøístavištì, 
kde jsme nastoupili na výletní loï, která byla 
vyrobena v Polsku v roce 2017-2018. Pojme 
celkem 45 osob a horní paluba je vyhlídková. 
Pohon lodi je plnì ekologický a je tvoøen 
solárními panely. Lodí jsme projeli celou 
pøehradu Slezská Harta. Na palubì nás pøivítal 
lodní steward, který nás seznámil s historií 
pøehrady, která se stavìla od roku 1987 a dokon-
èena byla 1997. Délka hráze je 540 metrù, její 

3výška je 64,8 metrù a pojme 218,7 mil. m  vody. 
Poté jsme jeli do Nové Plánì na spoleèný obìd 
v restauraci "U Jelena". Po vydatném obìdì 
jsme odjeli do Jiøíkova, kde jsme si prohlédli 
"Pradìdovu galerii" s obrovským množstvím 
vyøezávaných soch v životní velikosti. Byla tam 
spousta betlémù a vyøezávaná zvíøata, která byla 
zasazena do krásného venkovního prostoru 
o rozloze 6 hektarù. Opravdu bylo zde mnoho 
k vidìní. O tuto krásu se postaral umìlecký 
øezbáø Jiøí Haluzka, který je držitelem 25 
èeských a 5 svìtových rekordù. Jeho celoživotní 
dílo jej zaøadilo do seznamu významných 
osobností oxfordské encyklopedie, získal 
i ocenìní v Øímì. V tomto krásném prostøedí je 
i prostor pro dìti, kde najdou rùzné houpaèky 
a prolézaèky. Je tady i fit centrum v pøírodì, 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce

Po dovolené jsme odpoèinuti a prázdniny se 
chýlí ke konci. Náš klub dùchodcù zorganizoval 
brigádu zamìøenou na úklid prostranství pøed 
høbitovem a vyèištìní chodníkù mezi hroby. 
Brigády se úèastnili L. Heèková, L. Illíková, 
M. Paláèková, K. Sasová, J. Carbolová, 
S. Kaštovský, J. Kaštovská, B. Vavreèková 
a paní H. Èerná. Celkem bylo odpracováno 
25 hodin. Poèasí pøálo, a tak šla práce od ruky. 
Z vykonané práce mìli radost všichni úèastníci, 
a proto si pak zašli na dobré èepované pivo do 
Hostince U Baly.
Koronavirová situace se zlepšila, opatøení se 
zmírnila, a tak se nakonec mohl uskuteènit náš 
zájezd. Dlouho jsme pøemýšleli, kam pojedeme. 
Nakonec pan S. Kaštovský spolu s J. Kulovia-
kovou nápad mìli a zájezd pøipravili. Vše mìli 
do detailu promyšlené a zajištìné. 3. záøí jsme 
se sešli na autobusové zastávce støed v naší obci. 
Pøivítal nás pan S. Kaštovský a seznámil nás 
s programem dne. Autobusem jsme si zajeli 
prohlédnout hráz vodní nádrže Slezská Harta. 
Cestou nám všem úèastníkùm zájezdu paní J. 
Kaštovská a L. Heèková preventivnì podávaly 
"Hofmanské kapky", aby nás nepostihly 
žaludeèní problémy. Nìkteré èlenky napekly 
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aby se zpøehlednil výhled z výjezdu z hasièárny 
a na køižovatce Jièínská a Ve Dvoøe" upøesnil 
starosta. Rekonstrukce byla realizována dle 
závìrù veøejného projednání z 21.9.2017.

Další odstávku elektrické energie naplánoval 
provozovatele distribuèní soustavy ÈEZ 
Distribuce, a. s. na 24.9. Odstávka trvala od 8:00 
do 17:00 hodin a týkala se celé obce. Byly 
nahrazovány staré transformátory na vybraných 
lokalitách v katastru obce.

Dne 24. záøí v 18:15 hod. se konalo 14. 
zasedání zastupitelstva MÈ Suché Lazce. 
Na programu bylo mimo jiné: bod 4. Kontrola 
usnesení ze dne 30.7., 5. Zpráva starosty 
o chodu obce, 6. Zmìna organizace Obecního 
úøadu MÈ Suché Lazce. Do pozice nového 
zastupitele byl jmenován David Vavreèka, 
který tak nahradil odstupujícího èlena Pavla 

Nelešovského.
V mistrovském zápase mužù Horní Lhota : 
Suché Lazce, který se hrál v sobotu 26.9. 
v 16:00 hodin, prohrály Suché Lazce 2:0 (1:0). 
Góly dával 41. Frýdl David, 48. Kozelský 
Marek.
V nedìli 27.9. se od 9:00 hodin konal na 
Strážnici v areálu støelnice 35. roèník soutìže 
ve støelbì z malorážky "O pohár osvobození 
Suchých Lazcù 2020". Letos byl pohár 
pøesunut kvùli koronaviru z kvìtna na záøí a byl 
spojen se soutìží místní pøebor AVZO. Za 
chladného a polojasného poèasí se sešlo 20 
støelcù. Støílelo se ve 2 skupinách na 10 terèù 
po 5 ran (plus dva terèe na zástøel). Soutìžilo se 
celkem ve tøech kategoriích: 1) Senioøi roèník 
1975 a starší, 2) Roèník 1976 a mladší, 
3) Místní pøebor ve støelbì z malorážky.
Senioøi z SSK Hluèín a AVZO Klimkovice opìt 
ukázali velmi kvalitní výsledky. Vítìzùm byly 
pøedány hodnotné ceny. Pro závodníky bylo 
pøipraveno bìhem závodu obèerstvení. Závod 
zahájil (9:00) a ukonèil (11:00) starosta obce
a námìstek primátora Mgr. Petr Oriešèík 
s pøedsedou O. Kubesou a B. Janoškem z klubu 
AVZO Suché Lazce.

Starosta podìkoval odstupujícím èlenùm výboru 
AVZO za jejich 53letou práci ve složce. Na 35. 
roèníku soutìže O pohár osvobození Suchých 
Lazcù pøedal starosta Mgr. Petr Oriešèík 

prosinec 2020

Hledáme originál historické fotografie domu pana Hranostaje

erschossen." (Teï jsem zastøelil dva Rusy.) 
Øekl, že je vyzval, aby šli s ním a vedl je 
jednoho po levé a druhého po pravé stranì cesty 
pøed sebou. Stále se mezi sebou domlouvali. On 
jim nerozumìl a mìl strach, že ho zabijí. Proto 
oba zastøelil. Oba zavraždìní byli zataženi do 
hájenky na Pøerovci a pohozeni na kamennou 
podlahu chléva. Zastøelení dvou zajatcù pak 
Axmann telefonicky hlásil ze své myslivny 
opavskému gestapu.
Místní rolník Josef Tkaèík, který pracoval v lese 
pøi stahování døeva, druhý den vidìl, že byli oba 
pøibiti nazí s rozpøaženýma rukama na vrata 
stodoly a tak byli fotografování opavskými 

gestapáky. Fotografie prý skuteènì byly použity 
v nìmeckém tisku, jako propaganda toho, jak 
jednají Rusové se zajatými nìmeckými vojáky. 
Podle výpovìdi je mìl ten den ráno umýt Jakub 
Graca. Ten však odmítl, proto pøivedli místního 
obecního chudého Nováka, který je za úplatek 
umyl. Zajatec zastøelený ranou do týla, mìl 
zaschlou krev ve vlasech a oblièeji, druhý, 
støelený do bøicha, byl celý zmodralý. 
(Zdroj: kniha Osvobození Suchých Lazcù 
- Útrapy druhé svìtové války).
Tito dva ruští zajatci mají pomníèek na 
Strážnici, kousek od køižovatky Strážnice / 
Podvihov.                          redakce D. Závìšický

Hledáme originál od této fotografie. Na fotce je dùm pana Hranostaje, který stal za kaplièkou sv. 
Jana Nepomuckého. Pokud máte tuto fotografii, budeme moc rádi za zapùjèení ke zkopírování.
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odstupujícím èlenùm výboru panu Ing. 
Bøetislavu Janoškovi a PhDr. Richadu Denerovi 
vìcný dar a podìkoval jim za jejich práci. Tito 
aktivní èlenové pøedali na volební schùzi 
17.9.2020 své funkce další generaci èlenù 
AVZO.
Ordinace praktického lékaøe MUDr. Víta 
Kašpárka, VitaMedik s.r.o., v Opavì a Suchých 
Lazcích, má od 1. øíjna zmìnu ordinaèní doby. 
Registrovaní klienti mohou navštìvovat obì 
pracovištì dle potøeby. Èást ordinaèní doby 
oznaèená "jen objednaní" je rezervována pro 
objednaná komplexní vyšetøení, napø. preven-
tivní prohlídky, posudková šetøení apod.
Ordinace Maøádkova 2371/8, 
746 01 Opava, tel.: 553 718 278
Pondìlí 8:00-12:00, 12:30-14:30 jen objednaní
Úterý 9:00-12:00 jen objednaní, 13:00-18.00
Ètvrtek 8:00-12:00, 12:30-14:30 jen objednaní 
Pátek 8:00-12:00
Odbìry biologického materiálu: 
- pondìlí a ètvrtek 7:30-8:00
Ordinace Pøerovecká 9/21, 
747 95 Suché Lazce, tel.: 737 823 663
Støeda 8:00-12:00, 12:30-14:30 jen objednaní 
Odbìry biologického materiálu: 
- støeda 7:30-8:00 
Ve dnech 2. a 3.10. probìhly v naší obci volby 
do zastupitelstev krajù. Volební místnosti byly 
otevøeny v pátek 2.10. od 14:00 do 22 hodin 
a v sobotu 3.10. pak od 8:00 do 14:00h. Opava 
- Suché Lazce patøí pod okrsek 5001. Zapsáno 
bylo 864 volièù, vydalo se 333 obálek, Voleb. 
úèast 38,54 %, odevzdalo se 333 obálek, 
platných hlasù bylo celkem 326.
Poèty hlasù jednotlivých stran:
Demokratická strana zelených - 1
KDU-ÈSL - 19
Morav. a Slez. pirátská strana - 1
Svoboda a pø. demokracie (SPD) - 25
Èeská pirátská strana - 44
Moravané - 1

VOK - Volba pro kraj - 1
Koalice ODS a TOP 09 - 27
Jednotní - 0
Dìlnic.str.sociální spravedl. - 0
Èeská str.sociálnì demokrat. - 33
ANO 2011 - 98
Koalice STAN, Zelení, NEZ - 10
Koalice ODA, Hlas, SNK ED - 2
Komunistická str. Èech a Moravy - 27
Volte Pr. Blok www.cibulka.net - 1
Trikolóra hnutí obèanù - 10
Alternativa pro nez. kand. 2020 - 3
Starostové pro kraj - 23
ROZUMNÍ - Petr Hannig - 0
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Služovice, který se hrál v sobotu 3.10. v 15:30 
hodin, prohrály Suché Lazce 2:3 (2:3). Góly 
dával 2. Dener Lukáš, 15. Hanke Ondøej, 18. 
Blahetka Jiøí, 36. Kriebel Petr, 45. Rohovský 
Štìpán (pen.)
Ve støedu 7. øíjna byly v naší obci od 9 hodin 
pøistaveny kontejnery na zelený odpad. 
Kontejnery byly rozmístìny na obvyklých 
stanovištích.
V pátek 9.10. probìhl od 15:00 do 17:00 hod na 
parkovišti u Obecního úøadu Suché Lazce sbìr 
nebezpeèného odpadu.
Vláda v souvislosti se zhoršenou situací 
a novým masivním šíøení viru vydala nová 
krizová opatøení, která zaèala platit od pátku 
9.10. Byly zavøeny posilovny, sauny, solária, 
tìlocvièny, vnitøní sportovištì, zoologické 
zahrady, herny, kasina, zájmové kroužky pro 
dìti. Restaurace, bary a diskotéky mohly mít 
otevøeno pouze od 6:00 do 20:00. U stolu mohly 
sedìt maximálnì ètyøi osoby.
Do obchodù, obchodních center a podnikù se 
vstupovalo pouze ve dvou.
Od pondìlí 12. øíjna (na dva týdny) pak platilo 
další omezení. Byla uzavøena divadla, kina, 
muzea, galerie, hrady a zámky, hvìzdárny, 
veletrhy apod. Nekonaly se jak amatérské, tak 
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pravidelnou pochùzku. Jako èlen nacistické 
strany a horlivý velitel skupiny Landwache 
slídil po každé stopì, která by se vyskytla v jeho 
rajónu. Najednou ucítil dým a za houštím uvidìl 
ohníèek, u nìhož se ohøívali dva muži. 
Pøikládali na oheò mokré vìtve. V ten den bylo 
sychravo a mlhavo. Podle obleèení poznal, že to 
jsou sovìtští zajatci, protože na zádech mìli 
velkými písmeny oznaèení SU. Namíøil na nì 
kulovnici a vyzval je, aby vyšli z houštiny ven. 
Vedl je pak smìrem na osadu Pøerovec. V hos-
podì "U Žídka" øekl pøítomným: "Pojïte se 
mnou, já jsem zastøelil dva Rusy". Vyprávìl, že 
se na nìho vrhli, když je vedl po cestì a oni 
vidìli chalupy na Pøerovci. Jednoho, když chtìl 
utéci, zastøelil ranou do týla a ten padl tváøí do 
pøíkopu. Druhý prý utíkal roklinou pryè od cesty 
do lesa, ale byl zasažen a tìžce zranìn støelou do 
bøicha. Když se vrátil s hostinským Žídkem do 
lesa, tìžce zranìný zajatec ještì žil a prosil 
Žídka, a� mu dá nùž, že se zabije. Zemøel ještì 
v lese. Podle poètu ran, musel být Axmannem 
dobit, nebo� mìl tøi zásahy do bøicha.
U øezníka Bluchy v Mokrých Lazcích se 
stravovali u jednoho stolu dva èeští uèitelé, 
jedna nìmecká uèitelka a také revírník Axmann. 
Tentokrát pøišel pozdìji a na omluvu s pýchou 
prohlásil: "Jetzt habe ich zwei Russen 

a vzpomínky nám umožní nahlédnout do života 
na Pøerovci na pøelomu století.
Bìhem okupace až do roku 1941 zde žil také 
hajný Ferdinand Büfel, který narukoval do 
nìmecké armády a údajnì padl ve Francii. 
Hájenka byla v roce 1942 již opuštìna. V roce 
1946 zde ještì stála celá budova bez støechy 
a pravá èást byla zboøena prùchodem fronty. 
Stodola vèetnì zdìného plotu nebyla nijak 
zásadnì poškozena. Ještì 30. srpna 1950 bylo 
možné vidìt kompletní základy hájenky 
uprostøed louky. Bìhem roku 1950-1954 došlo 
k úplné demolici objektu a zùstala zde stát 
pouze stodola. Stodola stála až do 90 let kdy 
sloužila Lesùm ÈR s.p. jako skladištì, ale 
nakonec byla také zboøena. Nezùstala po ní 
žádná stopa a místo zarostlo lesem.
Stodola byla svìdkem lidského utrpení.
Dozorem nad lesy, které byly majetkem Øádu 
nìmeckých rytíøù, byl bìhem okupace povìøen 
nìmecký revírník Otto Axmann. Byl èlenem 
nacistické strany a vedoucím Landwache. 
Bydlel v myslivnì v údolí Ohrozimi u Mokrých 
Lazcù. V jeho polesí byla také hájenka na 
Pøerovci. V podzimních listopadových dnech 
roku 1942 se dostali dva zajatci až na území 
polesí. Ráno, 4. listopadu 1942, se vydal jako 
obvykle revírník Otto Axmann na svou 

Letecký snímek z 15.9.1959.Letecký snímek z 30.8.1950.
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Komárovem a Opavou byla zatopena stejnì jako 
Dvoøisko a okolí. K nìkolika zásahùm zamìøe-
ným na odèerpávání vody byla povolána také 
naše JSDH.
Dne 16. øíjna sbor dobrovolných hasièù 
podìkoval všem, kteøí i letos zakoupením 
žlutého kvítku pøispìli do fondu Ligy proti 
rakovinì. Celkem bylo na úèet ligy odesláno 
8.526 Kè! V této složité dobì se jednalo 
o neoèekávaný výsledek.
Místní knihovna Suché Lazce je z dùvodù 
vládních naøízení od 26.10. uzavøena do 
odovolání.
Novým ministrem zdravotnictví se stal 
dosavadní námìstek Fakultní nemocnice Brno 
a lékaø Jan Blatný. Ve ètvrtek 29.10. byl 
jmenován prezidentem Milošem Zemanem. 
Blatný ve funkci nahradil jiného lékaøe - 
epidemiologa Romana Prymulu.
Ve støedu 4.11. byly v naší obci od 9 hodin 
pøistaveny kontejnery na zelený odpad. 
Rozmístìny byly na obvyklých stanovištích.
Poslední svoz BIO nádob v letošním roce 
probìhl v pondìlí 23.11.
V návaznosti na Usnesení vlády è. 957 o nou-
zovém stavu v Èeské republice a schválení 
vedením mìsta, je mìstská hromadná doprava 
od 26.10. do odvolání provozována dle letních 
(prázdninových) jízdních øádù (na zastávkových 
jízdních øádech se jedná o pravý žlutý sloupec).
Od støedy 28.10. zaèal v Èeské republice platit 
zákaz vycházení v noci od 21 hodin do 4:59 
hodin. Výjimku mìly cesty do a ze zamìstnání, 
výkon práce èi podnikání a další neodkladné 
pøípady. Vyvenèit psa do 500 metrù od bydlištì 
bylo povoleno. 
Ve støedu 4.11. došlo ve veèerních hodinách ke 
dlouhodobému výpadku elektrické energie. 
Výpadek, který trval od 19 do 23:30 hodin, 
postihl nejen Suché Lazce, ale také nìkolik 
okolních obcí jako Nové Sedlice, Komárov 
a Podvihov. Pøesnou pøíèinu výpadkù se u ÈEZ 

profesionální sportovní soutìže. Bohoslužeb se 
mohlo úèastnit jen 10 lidí.
Mistrovské utkání mužù TJ Chlebièov "B" : 
Suché Lazce, které se mìlo konat 11. øíjna po 
15:00 hodinì na høišti v Chlebièovì, bylo 
zrušeno. Tento a zbývající zápasy byly zrušeny 
kvùli opatøením vlády v souvislosti s Covid-
19. TJ Suché Lazce - Lazio bylo v tu dobu 
v tabulce na 7. pøíèce z 12. hodnocených týmù 
se skóre 18:19. Snad se podaøí jarní sezónu 
odehrát bez pøerušení.
Z kalendáøe kulturních akcí obce musely být na 
základì opatøení vlády zrušeny akce jako: 
Festiválek vína a guláše, Kaprobraní, Zpívání 
dìtí v kapli a další. V omezeném režimu 
fungovaly také složky. Brigáda èlenù AVZO 
zamìøená na úklid a zazimování støelnice 
probìhla v nouzovém režimu. Výbor klubu 
dùchodcù od 6.10. až do odvolání zrušil 
pravidelná setkání.

Vytrvalé deštì, které zaèaly 11.10. postupnì 
naplnily vodní nádrž Sedlinku natolik, že se 
pøiblížila ke svému provoznímu maximu. Voda 
na pøehradì pøetékala boèním korytem. Bìhem 

2tøí dnù spadlo v Suchých Lazcích 90 mm/m . 
Dle ÈHMÚ Ostrava byl na toku Opava k 14.10. 
v 11:00 hodin 2. stupeò povodòové aktivity 

3(pohotovost) s prùtokem 95.8 m /s (H = 307 
cm). Došlo k lokálním záplavám, pøedevším 
kolem koryta øeky Opava a Moravice. Pole mezi 
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patrné i na vnìjší fasádì a dávalo tušit, že se 
jednalo o mezonetový dùm. Sokl sklepa byl 
kamenný stylovì ukonèený cihlou. Základy 
stodoly a zdìného plotu vybudovali také 
z kamene. Do budovy se vcházelo z druhé 
strany smìrem od lesa. Støecha stodoly stejnì 
tak jako hájenka byla pokrytá døevìnými šindeli. 
Pod støechou na pùdì byl holubník. Prùèelí 
domu smìrem od stodoly mìlo u pøízemního 
sklepu (chléva) jedny dveøe a vlevo od nich 
okno. V patøe bylo pak velké kaslíkové okno 
a štít byl èásteènì obložen døevem. Prùèelí na 
druhé stranì pak dominovala dvì velká okna 
v pøízemí a døevem obložený štít. Z uspoøádání 
interiéru se dochovalo jen málo informací. 
V místnosti nad kravským chlévem byl pokoj, 
ve kterém žil spisovatel Antonín Ráb. 
Pravdìpodobnì v kuchyni stála velká 
modrofialová kachlová kamna. Kachle byly 
hladké bez vzoru a jejich zbytky se mi podaøilo 
najít na zboøeništi hájenky. 
V hájence se za ty roky vystøídalo mnoho 
revírníkù. V roce 1791 zde údajnì žil lesník 
jménem Martin Prachaø. V hájence prožil 
znaènou èást svého dìtství básník, prozaik, 
pøekladatel a prezident øeditelství pošt Antonín 
Ráb (12.9.1884 - 3.10.1957), známý v literatuøe 
spíše pod pseudonymem Jáchym Blechta. 

Rodák z Hrabynì Antonín Ráb byl syn hajného 
Prokopa Raaba a jeho ženy Antonie, dcery 
bouzovského drába Jana Vaøeky a Josefy, roz. 
Blechtové (odtud patrnì vznikl jeho 
pseudonym). Od r. 1888 byl Prokop Raab 
pøeložen na hájenku do Pøerovce v Suchých 
Lazcích, a tak malý Antonín se svými ètyømi 
sourozenci vyrùstal uprostøed lesù pod 
zøíceninou pøerovecké tvrze (Zamèisko), kde 
v nìm zrála láska k pøírodì. V Opavì vystu-
doval èeské gymnázium a v Praze na Karlovì 
univerzitì právnickou fakultu. Jáchym Blechta 
napsal øadu romancí, básní a próz. Velmi 
zajímavá je jeho próza s názvem "V zeleném 
království" (vyšla v r. 1943), ve které popisuje 
své dìtství v hájence. V této knize jsou 
zachyceny nejen krásy okolí hájenky, ale také 
obyvatelé Suchých Lazcù, resp. Pøerovce, 
s jejich charakterovými vlastnostmi a 
reálnými pøíbìhy. V knize jsou zámìrnì 
oznaèováni jinými jmény (napø. Jakub Uherek 
byl Jakub Graca, hostinský Grygar byl Matìj 
Gruda, Podolíèko byl Pøerovec, Maldotín 
pravdìpodobnì Hrabynì apod..). Jeho pøíbìhy 

Hájenka pohled od cety k Zamèisku.

Hájenka byla èastým výletním místem, kdy 
kolem ní procházeli výletníci. Na foto Švagøi 

Max Hahn, Josef Gøešek, Bohumil Slaný 
a uèitel Ludvík Rozsypal se svými rodinami na 

procházce pøed hájovnou. Foto cca 1940.
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distribuce nepodaøilo zjistit. Na druhý den 
dopoledne došlo k sérii dalších výpadkù.
"Vzhledem k havarijnímu stavu naší vozovky 
hlavní silnice ulice Pøerovecká v úseku od 
Hostince U Baly až po toènu autobusù Pøerovec 
a nepolevující frekvenci jízdy tìžkých vozidel 
nad 3,5 t (pøedevším kamionù), které pøi vyšší 
rychlosti zpùsobují silné vibrace okolních domù 
... Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce 
zažádal o snížení rychlosti v tomto úseku na 30 
km/h pro vozidla nad 3,5 t s tím, že jsme taktéž 
požádali mìstskou policii k pravidelnému 
mìøení této rychlosti pøedevším v úseku kolem 
kulturního zaøízení v Suchých Lazcích, kde je 
nejvìtší frekvence chodcù (dìtí z a do školy). 
V tuto chvíli èekáme na vyjádøení správy silnic 
a dopravního inspektorátu a vìøíme, že žádost 
bude schválena." uvedl 6. listopadu na webu 
starosta Mgr. Petr Oriešèík
Od 10.11. bude až do odvolání omezen provoz 
ordinace v úterý na dobu 13:00-18:00 hodin 
a ve støedu na dobu 8:00-12:00 hodin. Preven-
tivní a posudkové prohlídky ve vyhrazených 
èasech (út. 9-12 h. a st. 12:30-14:30 h.) jsou 
doèasnì zrušeny.
Rekonstrukce parèíku Ve Dvoøe, která zaèala 
21.9., se pøiblížila ke svému dokonèení. V týdnu 
kolem 24.9. byly položeny nové obruby a nás-
lednì vydláždìn nový chodník, který již má 
bezbariérové nájezdy. Vzhledem ke zhoršení 

koronavirové situace a následným silným 
deš�ùm musely být práce pøesunuty na listopad. 
Druhý týden v listopadu v rámci brigády upravil 
povrch kultivátorem místostarosta Ing. Václav 
Skuplík a následnì paní Tereza Vavreèková Bc. 
provedla celkovou povrchovou úpravu. Za to 
jim patøí velký díky. 19.11. následovala výsadba 
nové zelenì, kterou provedla paní Tereza 
Vavreèková Bc. z Kvìtináøství u Terezky ve 
spolupráci se starostou obce Mgr. P. Oriešèíkem 
a brigádníky. Cílem povrchových úprav zelenì 
bylo mimo jiné také zpøehlednìní dopravní 
situace v daném místì (výjezd JSDH).

Na ulici Jièínská 153/1 Suché Lazce zaèala od 
18.11. oprava úniku plynu. V komunikaci byl 
firmou VLIVA Krnov s.r.o. proveden výkop pro 
provedení opravy úniku plynu na plynovodní 
pøípojce. Po opravì firma uvede komunikaci 
do pùvodního stavu. Žádáme obèany o zvýšenou 
opatrnost pøi projíždìní daným úsekem.
Ve ètvrtek 26. listopadu v 18:15 hod. se konalo 
15. zasedání zastupitelstva MÈ Suché Lazce. 
Na programu bylo mimo jiné: bod 4. Kontrola 
usnesení ze dne 24.9., 5. Zpráva starosty o cho-
du obce, 6. Financování DA pro JSDH Suché 
Lazce, 7. Projednání OZV - snížení pøíjmù 
rozpoètu MÈ Suché Lazce, 8. Projektová doku-
mentace - oprava ZŠ a MŠ Suché Lazce, 9. 
Jmenování nového èlena inventarizaèní a likvi-
daèní komise.             redakce David Závìšický
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Sedlic, pùvodem ze Štítiny, který usedlost 
zakoupil roku 1751 od Roziny Kovalèíkové, 
rozené Benda z Mokrých Lazcù, vdovy po 
Blažeji Kovalèíkovi z Radunì a na Pøerovci. 
Po nìm chalupu drželi potomci. Roku 1825 
Antonín Kaštovský.
È.p. 4 - Na chalupì, které bylo pozdìji 
pøidìleno è.p. 4, bydlel od roku 1734 Matìj 
Kobela pùvodem z Vršovic poté, co si roku 
1733 v Kravaøích vzal za manželku Rozinu 
Sedlákovou z Mokrých Lazcù. Kup usedlosti 
Matìjem Kobelou je datován k roku 1738. V 19. 
století zde bydleli pøevážnì vrchnostenští revírní 
hajní, napø. Josef Christen nebo Valentin Kinert 
(Kûhnert) z Jakubèovic.
È.p. 5 - Hospoda u Jedlového lesa. Roku 1750 
zakoupil pøeroveckou krèmu Matìj Gruda.
È.p. 6 - Od roku 1738 zde na svobodné chalupì 
bydlel Šimon Lexa z Hrabynì, který se zde 
usadil po sòatku s vdovou Evou Sedláèkovou 
rodem Rusek z Nových Sedlic. Také rod Lexù 
zde na této chalupì bydlel ještì o sto let pozdìji.
È.p. 7 - Grunt Koupil Matìj Kobela z è.p. 4 
v roce 1775 a tento pak pøedal zeti Ondøeji 
Šimeèkovi ze Štítiny.
(Zdroj: Ing. Radek Malohlava)
Hájenka se nacházela po levé stranì na cestì 
od køižovatky (N. Sedlice/S.Lazce/P. Polom) 

smìrem k Zamèisku. Pøibližnì v úrovni prvního 
mostku stála po levé stranì velká døevìná 
stodola se tøemi pilíøi z každé strany. Pøed a za 
stodolou smìrem od cesty byly dvì kùlny pro 
hospodáøská zvíøata. Na stodolu navazoval 
cihlový zdìný 2,5 m vysoký plot s hlavním 
vchodem a brankou, který uzavíral dvùr až 
k hájence. Pøed hájenkou byla malá zahrádka 
až k cestì ohranièená la�kovým plotem s beto-
novými sloupy. Po pravé stranì hájenky od 
cesty byla na konci budovy la�ková vrata 
otevírala vjezd do zahrady pro povozy. Úplnì 
vpravo pak byla vìtší zahrada s ovocnými 
stromy chránìna la�kovým plotem. Od zdìné 
branky hájenky k cestì vedla úzká stezka 
s lávkou, která protínala potok. Mezi hájenkou 
a druhým mostkem byla udržovaná louka. 
Souèástí hájenky byla údajnì velmi hluboká 
studna, která byla ve dvoøe mezi stodolou 
a hájenkou. Z výpovìdí rodákù se traduje 
historka, že "když místní mìøili hloubku studny 
kládami, které se dávaly na povozy 
k pøidržování sena (páves), tak jim tøi klády 
nestaèily k dosažení dna."
Dvì tøetiny hájenky zprava (od cesty) byly 
podsklepené a tøetí levá èást mìla pøízemní 
sklep, který sloužil jako chlév pro krávu. 
Uspoøádání rùzných výšek stropù sklepù bylo 

Hájenka pohled od køižovatky z Pøerovce. Hájenka detail. Zdroj: Radek Adamèík.
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chávali své mazlíèky v tìchto výsadbách hrabat, 
pobíhat a nechat vykonávat svou potøebu. 
Je mnoho míst, kam s nimi zajít do pøírody, 
chápu, že nìkdy to èas tøeba nedovolí, ale 
prosím, držte se dále od tìchto výsadeb.
Na závìr bych chtìla podìkovat panu starostovi 
Mgr. Petru Oriešèikovi za možnost podílet se na 
této realizaci a panu Ing. Václavu Skuplíkovi 
za to, že ve svém volném èase byl ochoten celý 
tento záhon projet strojem, èímž mi usnadnil 
velkou práci. Snad si toho všeho budeme vážit, 
jelikož nám to zvelebuje obec.

Bc. Tereza Vavreèková

Vážení a milí spoluobèané.
Jistì jste si mnozí všimli, že v souèasné dobì 
probíhá v našem parèíku nad hasièskou 
zbrojnicí nová výsadba okrasných rostlin. Než 
k tomuto èinu ale došlo, nechal starosta obce 
opravit chodník vèetnì výmìny obrubníkù, 
které byly již v havarijním stavu. Už to bylo 
zapotøebí.
Nicménì zde teï probíhá nová výsadba 
s trvalkovými rostlinami, které by nám mohly 
od jara do podzimu zkrášlovat naši vesnièku 
v podobì barevných kvìtù. Pokud tam tedy 
zùstanou. Rozmáhá se nám v obci takový 
nešvar, že nìkterým obyvatelùm je úplnì jedno, 
kolik ty rostliny stojí a kolik dalo práce, než se 
nasadily a kolik vùbec dalo práce ty záhony 
nachystat k výsadbì a tyto rostliny se z tìchto 
výsadeb ztrácí.
Nejsou to rostliny bìžnì nedostupné, je možné 
si je zakoupit v jakémkoliv zahradním centru 
a nestojí ani tisíce. Prosím tedy Vás, mé 
spoluobèany, pokud chcete tyto rostliny v za-
hradì mít, zkuste se na mì obrátit. Ráda Vám 
pomohu s výbìrem a s doporuèením, kde je 
seženete, i se samotnou realizací, pokud budete 
potøebovat.
A mám ještì jednu velkou prosbu pro majitele 
ètyønohých mazlíèkù. Prosím, abyste nene- Foto: Tereza Vavreèková

v èervenci Matìji Kobelovi (pùvodem z Vršovic) 
také na Pøerovci narodila dcera Mariana. (Zdroj: 
Ing. Radek Malohlava)
Osada Pøerovec po svém vzniku mìla nejdøíve 
pìt domù a panskou myslivnu (vrchnostenská 
hájovna) s èíslem 1. Mezi prvními osadníky byli 
na è. 2. Jakub Graca (2 jitra), è. 3. Jiøí Kašto-
vský (1 jitro), è. 4 Valentin Kobela (5 jiter), è. 5 
Pavel Lexa (5 jiter), 6. vdova Grudová (4 jitra), 
è.7 Ondøej Šimeèek (1 jitro) (Zdroj: Jan Zukal). 

2Jitro rakouské mìøilo 5.754,64 m
Historie osídlení budov na Pøerovci:
È.p. 2 - Nejpozdìji roku 1746 zde byl usazen 
nejmladší syn mokrolazeckého fojta Sebastiána 
Sysla Václava, kterému tou dobou na Pøerovci 
zemøela první manželka Rosina. Václav Sysel 
roku 1730 ještì pobýval v Mokrých Lazcích. 
Svobodnou chalupu poté získala dcera Anna 
s manželem Jakubem Gracou z Kravaø. Rod 
Gracù chalupu držel po nejménì další tøi 
generace. Po konskripèním oèíslování bylo této 
chalupì pøiøazeno è.p. 2.
È.p. 3 - Pravdìpodobnì na tomto èísle byl již 
roku 1735 usazen Michael Heisler, pøezdívaný 
také železný, pùvodem z Radunì. Roku 1738 
chalupu zakoupil od vrchnosti Blažej Kovalèík. 
Dále držel chalupu Jiøí Kaštovský z Nových 

Hájenka na Pøerovci
Místo, kde stála dnes již neexistující hájenka na 
Pøerovci, poznají jen pamìtníci. Nezbylo po ní 
nic než jen nìkolik fotografií a záznamy ve 
starých mapách. Místo je dnes již zarostlé lesem 
k nepoznání. Pøitom toto místo bylo svìdkem 
radostí i neštìstí.
Osada Pøerovec, jehož souèástí byla také 
hájenka, patøila v minulosti pøevážnì pod štíti-
nské panství. První zmínky o osadì Pøerovec, 
která vznikla na panské pùdì, se datují kolem 
roku 1790 (Zdroj: Jan Zukal). Ještì starší 
zmínka je spojena s rokem 1733, kdy panství 
štítinské vèetnì Pøerovce dìdiènì pøevzal po 
zesnulém baronu Janu Františkovi Bockovi 
(1679 - duben 1729) jeho o osm let mladší bratr 
Ferdinand Josef Bock, pán z Radunì. (Zdroj: 
Jan Zukal) Baron Jan Franc Bock byl známý 
pøedevším svým zhýralým životem, tyranským 
pøístupem k poddaným, které bil, okrádal a byl 
u soudu jako doma, protože na nìj poddaní 
a šafáøi z okolí podali mnoho žalob.
Další zmínka pochází ze dne 30. bøezna 1734, 
kdy se v osadì Pøerovec Filipovi a Kateøinì 
Kalabosovým (pùvodem z Hluboèce) narodila 
prvorozená dcera Veronika. Ve stejném roce se 

Známá neznámá místa

Hájenka z pohlednice z roku 1901

Mapa Pøerovec stabilní katastr, hájenka è. 79.
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a upekli si dort z mrkvièky a z jablíèek štrùdl. 
V letošním školním roce jsme rozšíøili vzdìlá-
vání dìtí zase o kus dál. Do pøedškolní tøídy 
byla namontována interaktivní tabule, na níž si 
dìti rozvíjejí znalosti i dovednosti. A zamìst-
nanci firmy "Fros" ve spolupráci se SOU 
stavební, manažerem podpory vzdìlávání 
z MAP Martinem Hoøínkem a Ing. Kateøinou 
Krejèí (Okresní hospodáøská komora) vìnovali 
dìtem nový PONK pro rozvoj polytechnické 
èinnosti v mateøské škole. Za tento dar velice 
dìkujeme. Pøeji všem, za celý kolektiv mateøské 
školy, pevné zdraví, protože to je v dnešních 
dnech nejdùležitìjší. A budeme se tìšit zase 
v novém (snad už ne tak omezeném) roce 2021. 
KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOÈNÍ všem.

Tereza Èeperová

Mateøská školka Suché Lazce

Celý rok 2020 bych jedním slovem oznaèila 
jako "omezený". Na jaøe byla naše mateøská 
škola uzavøená 2 mìsíce, a tím pádem bylo 
omezené vzdìlávání nejmenších dìtí. S novým 
školním rokem všem svitla nadìje, že rùzná 
jarní opatøení jsou již za námi a školní rok bude 
probíhat, jak má. Bohužel ani na podzim nás 
neminulo uzavøení mateøské školy, ovšem 
tentokrát "jen" na 8 dní. Poté jsme se opìtovnì 
mohli všichni spoleènì pøivítat ve svých tøídách. 
Nový školní rok 2020/2021 zaèal v úterý 1. záøí 
a pøivítali jsme celkovì 39 dìtí, z èehož 12 dìtí 
zapoèalo svou povinnou pøedškolní docházku 
a pilnì se pøipravují na nástup do základní školy. 
Bohužel díky rùzným omezením a opatøením 
jsme nemohli uskuteènit námi plánované akce 
s rodièi. Pøedškoláci stihli aspoò pár lekcí 
plavecké školy v Mìstských lázních v Opavì 
a jednou nás navštívilo Divadlo Smíšek.
I když je teï doba tìžká, s dìtmi vùbec 
nelenivíme a snažíme si užívat podzimní období 
jak v krásném, tak i v deštivém, poèasí, v 
kalužích i v listí. V mateøské škole jsme pøivítali 
podzim písnièkami, øíkankami i rùzným 
tvoøením, napøíklad z podzimních plodù. 
Pøedškoláci si dokonce zahráli na pekaøe 

pozici, ale nakonec v koneèném hodnocení její 
výsledek staèil jen na 3. místo. Druhý den 
støelci dle výsledku ze soutìže IR 900 nastoupili 
do eliminace, kde se Sabina Kubesová umístila 
na 4. místì. Oldøich Kubesa se Bohemia Open 
Cupu ani mistrovství ÈR nezúèastnil. Poslední 
závod venkovní sezóny byl z dùvodu koronaviru 
zrušen. Zahájení halové sezóny nám rovnìž 
znemožnila protiepidemická opatøení. Doufám, 
že se situace co nejdøíve uklidní a my se zase 
budeme moct utkat na støeleckém poli.
Všem pøejeme klidné a hlavnì ve zdraví prožité 
vánoèní svátky a hodnì štìstí v roce 2021.

Klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

Stejnì jako první polovina roku byla 
poznamenaná situací kolem koronaviru, tak ani 
v druhé polovinì roku nebyla situace o moc 
lepší. Nicménì v letních mìsících se situace 
lehce uklidnila a umožnila nám se i v tomto roce 
zúèastnit mezinárodního závodu letos pod 
názvem Bohemia Open Cupu, který pro letošní 
rok z dùvodu pandemie nahradil tradièní 
svìtový pohár Bohemia Cup. Bohemia Open 
Cup se uskuteènil v období od 14. do 16. srpna 
2020 v Otrokovicích za úèasti mimo jiné také 
støelcù z Chorvatska a Maïarska. 
V mezinárodní konkurenci si Sabina Kubesová 
vystøílela 4. místo.
Vrcholem sezóny bylo pro všechny støelce 
mistrovství Èeské republiky, které poprvé 
poøádal oddíl SKŠZ Plumlov. Závodu se 
zúèastnilo celkem 25 støelcù v 6 kategoriích. 
Mistrovství probíhalo ve dvou soutìžích, 
pøièemž z každé vzešel mistr Èeské republiky. 
První den probíhala soutìž IR 900, ve které se 
Sabina Kubesová dlouho pohybovala na první 

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

Foto: klub polní kuše Suché Lazce
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rozhodilo, ale zápas jsme zvládli a vezli jsme si 
první výhru podzimu 2:1. Po tomto zápase nás 
13.9. v deset hodin dopoledne pøivítal B tým 
z Hradce nad Moravicí. Povzbuzeni výhrou nad 
Chvalíkovicemi jsme podali velmi dobrý výkon 
a na hradeckém "letišti" vyhráli 4:1.
Dne 19.9. pøišel druhý domácí zápas, snaha 
odèinit porážku s Budišovicemi a udìlat radost 
našim domácím fanouškùm.
Zápas s týmem Malých Hoštic "B" je vždy 
velmi tìžký a první pùle tomu i nasvìdèovala, 
kdy o poloèase byl nerozhodný stav 1:1. Druhý 
poloèas jsme ale Hoštice doslova pøejeli 
a dokráèeli ke krásnému výsledku 7:2. Tyto tøi 
výhry v øadì nás povzbudily pøed tìžkými 
zápasy. Nejdøíve jsme vyjíždìli 26.9. na høištì 
prvního týmu soutìže Horní Lhoty. Lhota po 
pìti zápasech mìla pìt výher a skóre 27:3. 
Budilo to respekt, ale i tak jsme nastoupili 
k zápasu s nadìjí na dobrý výsledek. Náš dobrý 
a obìtavý výkon na soupeøe nestaèil. Po prohøe 
0:2 jsme ale z høištì odcházeli se vztyèenou 
hlavou.
Druhý tìžký zápas v øadì nás èekal 3.10. na 
domácím høišti se Služovicemi, které si také 
dìlají nadìje na postup. Po výborném zaèátku 
zápasu, kdy jsme soupeøe zaskoèili, se dostavil 
dvacetiminutový herní výpadek pøi kterém jsme 

Ohlédnutí za podzimní èásti soutìže.
Celé léto probíhaly na obecním høišti tréninky, 
a� jsme pøipraveni na podzimní èást soutìže. 
Doufali jsme, že se soutìž rozbìhne a COVID 
nám dovolí vybìhnout na fotbalové høištì. 
Situace byla pøíznivá a my jeli na první zápas.
22.8. jsme se støetli s nepøíjemným soupeøem, 
který vede bývalý skvìlý fotbalista a lazecký 
rodák Rostislav Halška "Gapa". Ten dovede své 
svìøence proti LAZIU vždy vyburcovat a namo-
tivovat k výborným výkonùm. Aè jsme se na 
tento zápas tìšili, tak se nám nevyvedl. Byli 
jsme zakøiknutí a výkon celého týmu byl špatný. 
Pustá Polom si v suchém triku dokráèela pro 
vítìzství 5:2.
30.8. jsme na domácím høišti pøivítali tým 
z Budišovic. Bohužel jsme navázali na výkon 
z Pusté Polomi a Budišovické chasníky jsme 
nepotrápili. Prohra 5:1 na domácím høišti nebyla 
pøíjemná. Paradoxnì nás tato prohra vybur-
covala a na zápase 6.9. ve Chvalíkovicích jsme 
nastartovali dobré výkony našich klukù. První 
polovina tohoto zápasu byla jasnì v naší režii. 
Tým Chvalíkovic se nedostal ani za polovinu 
høištì. Na zaèátku druhé pùle došlo k ošklivému 
zranìní hráèe Chvalíkovic, což nás trošku 

TJ Suché Lazce - Lazio

prosinec 2020

Foto: TJ Suché Lazce  - Lazio

lépe než ve škole, ale myslím, že se už opìt 
všichni tìší na své tøídní kamarády a spolužáky. 
Od støedy 18. listopadu se vrátili žáci 1. – 3. 
roèníku, ostatní snad brzy pøivítáme také. 
Situace kolem epidemie nám letos ani nedovolí 
uspoøádat tradièní vánoèní koncert v kapli, který 
už je myslím vesnickou tradicí. Nezbývá nám 
tedy než doufat, že se celá situace zlepší 
a prožijeme klidné a nièím ani nikým nerušené 
Vánoce a do nového roku 2021 vstoupíme bez 
Covidu, ale silní, zocelení a spokojení! Totéž 
pøejeme i vám všem spoluobèanùm, rodièùm 
i kamarádùm!

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Žáci základní školy se v záøí tìšili na nový 
školní rok – na nové i staré kamarády, na uèení, 
možná i na paní uèitelky, na obìdy. Vydrželo 
nám to nìco více než mìsíc a zase jsme doma! 
Snad už se situace upraví a vše se vrátí do 
starých kolejí.
V záøí jsme zaèali školní rok 2020/2021 takto:
1. roèník má 14 žákù a uèí je paní uèitelka Mgr. 
Lenka Apetická.
2. roèník navštìvuje 9 žáèkù a je spojený se 
3. roèníkem, který má 10 dìtí, oba roèníky 
vyuèuje paní uèitelka Mgr. Klára Lichovníková. 
Ve 4. roèníku pracuje 11 žákù a v 5. roèníku 
jich je 7, tøídní uèitelka je Mgr. Martina 
Škrobánková. Jazyk anglický ve všech 
roènících a také výchovy a vlastivìdu 
s pøírodovìdou vyuèuje paní uèitelka 
Mgr. Monika Jarmová. 
Školní družinu navštìvuje 25 žákù od 1. do 3. 
tøídy, vychovatelkou je paní Barbora Kuèerová. 
Výdej stravy a školnici obstarává paní Pavla 
Friedlová. Pro letošní školní rok jsme zvolili 
celoroèní projekt Cesta kolem svìta, ale zatím 
jsme se nikam moc nepodívali, protože od 14. 
øíjna 2020 jsou žáci doma na distanèní výuce. 
Pøes poèítaèe výuku zvládáme, nìkteøí dokonce 

Zprávièky ze sucholazecké školièky
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inkasovali 3 branky. Bohužel tento výpadek 
jsme již neodèinili, a i když jsme soupeøe 
pøehrávali, dotáhnout ztrátu se nám již 
nepodaøilo. Prohra 2:3 pøed domácím publikem 
nás mrzela, ale pøedvedená hra, až na tìch 
dvacet minut, byla dobrá.
Dne 11.10. jsme se chystali na zápas do Chlebi-
èova. Zápas byl nakonec odložen, protože opìt 
zasáhl nyní všudypøítomný COVID. Opìt jsme 
museli odložit kopaèky a èekat, co bude. 
S kluky jsme se naposled vidìli 11.10., protože 
tréninky jsou zakázané. Jelikož máme všichni 
pohyb rádi a nedokážeme jen tak sedìt doma, 
domluvili jsme se a od zaèátku listopadu jsme 
si stanovili výzvu s bìháním. Do výzvy se 
pøihlásilo 14 lidí a díky moderní technologii, 
každý vidí, kdy a jak ten druhý bìhá. Je to 
taková pozitivní motivace, díky které máme 
spoleènì nabìháno více jak 870 km. (ke 22.11.) 
Pokud nìkdo z vás budete chtít s námi v lednu 
bìhat, tak se ozvìte budeme rádi!
Za sucholazecký fotbal Vám chceme popøát 
klidné svátky a Vánoce a rok 2021 a� se vrátí 
do starých kolejí bez omezení a naøízení. 

pøedseda TJ Suché Lazce Lukáš Dener st.

TJ Suché Lazce nakoupila pro tréninky 
fotbalové pøípravky 3 typy trenažérù: branky 
s otvory pro pøesnost støelby a 2 rùzné 
nahrávaèe pro zlepšení zpracování míèe.
Bohužel ale epidemiologická situace se zhoršila 
a vláda ÈR zakázala amatérskou sportovní 
èinnost vèetnì tréninkù. Po uvolnìní opatøení 
bychom chtìli pokraèovat v tréninkové èinnosti 
v tìlocviènách a rovnìž se úèastnit s naší 
pøípravkou fotbalových turnajù v roce 2021, 
jako byla napøíklad akce na podzim 2020 ve 
Chvalíkovicích. Na fotografii z této akce je 
vidìt univerzální høištì, které bychom chtìli 
poøídit v pøíštím roce pro naši TJ.

   za pøípravku Zdenìk Pelech

Pøejeme všem krásnì prožité svátky vánoèní, 
hodnì zdravíèka a trpìlivosti v této prapodivné 
dobì. Vìøíme, že v následujícím roce už se opìt 
budeme spoleènì setkávat na rùzných akcích, 
aby mìly naše dìti krásné vzpomínky i na 
mimoškolní aktivity se svými spolužáky 
a kamarády. (Máte-li nìjaké dotazy na Klub 
rodièù, mùžete psát na náš email 
klubrodicusl@seznam.cz)    Vladimíra Lencová

V každém novém školním roce poøádáme jako 
první akci Drakiádu. Letos jsme se bohužel 
nemohli spoleènì sejít jako obvykle. Vyzvali 
jsme rodièe, aby s dìtmi pouštìli draky sami 
na svých zahradách, polích za domem nebo 
kdekoliv to bylo možné. Na splnìní této 
soukromé akce mìli 14 dní. Každý, kdo pouštìl 
draka a poslal nám fotku, dostal sladkou 
odmìnu. Odmìny byly pøedány do školy 
a školky a paní uèitelky je dìtem za nás rozdaly. 
Všem dìkujeme za spolupráci.
Naší druhou akcí mìla být podzimní Taškaøice. 
Tu jsme poøádat také nemohli. Uvidíme, zda 
bude možné ji uspoøádat nìkdy v druhém 
pololetí školního roku. Urèitì dáme vèas vìdìt. 
O tuto strašidelnou lesní akci je vždy velký 
zájem. Doufáme, že se nám podaøí pøipravit 
i maškarní karneval. Ten by mìl být za teplého 
a hezkého poèasí na školní zahradì.
Tøetí akcí je tradièní návštìva mikulášské 
družiny ve škole a školce. Letos bude trochu 
jiná. Taková, abychom dodrželi bezpeènostní 
a hygienické pøedpisy a pravidla. Veèer 4.12. 
navštíví Mikuláš i nìkteré dìti u nich doma. 
Také za upravených bezpeèných podmínek.

Klub rodièù ZŠ a MŠ Suché Lazce

Lazio - fotbalová pøípravka



Milí koledníci 
a štìdøí dárci, 
jako každý rok 

v tuto dobu sdìluji informace ke koledování. 
Byla jsem i letos oslovena Charitou Opava, 
zda pomùžu jako tradiènì s koledováním. 
Jelikož je ale situace s pandemií stále stejnì 
hrozivá, tak jsem pøesvìdèená o tom, že v tuto 
chvíli není možné sbírku bezpeènì uskuteènit. 
Nechci ohrozit zdraví dìtí ani zdraví tìch, které 
koledníci navštìvují. Byly rùzné návrhy od 
koledování pouze dvouèlenné skupinky, pøes 
koledování pouze vybraných èástí obce, až po 
pøíspìvky on-line. Sama za sebe musím øíci, že 
se mi zdá jako nejschùdnìjší a nejbezpeènìjší 

varianta pøispìt na úèet charity. Zde jsou potøe-
bné údaje poskytnuté Charitou Opava. Èíslo 
úètu je 66008822 / 0800. Variabilní symbol pro 
Charitu Opava je 77708012. Vlevo je i QR kód. 
Kontakt a podrobnìjší informace naleznete také 
na webových stránkách a to www.charita
opava.cz. Je zde záložka Tøíkrálová sbírka. Toto 
své rozhodnutí jsem konzultovala s nìkterými 
rodièi, ale zejména s panem faráøem Adamem 
Ma³kem a všichni jsme se shodli na tom, že 
opravdu není v tuto chvíli možné sbírku 
bezpeènì uskuteènit. Proto se tentokrát v naší 
obci koledovat nebude. Doufám, že až to bude 
možné, že se s vámi opìt uvidím a zase spoleènì 
pomùžeme. Teï Vám všem pøeji hlavnì hodnì 
zdraví, štìstí, Božího požehnání a snad lepší 
dny v roce 2021.

Lenka Kubánková

Tøíkrálová 
sbírka
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Hezký den, rád bych v mém pøíspìvku znovu 
zmínil zmìnu ordinaèní doby mé ambulance 
praktického lékaøe, ke které došlo hlavnì vlivem 
okolností pandemie koronaviru i narùstající 
administrativní zátìže. Zejména pøejíždìní mezi 
dvìma ordinacemi ve dvou dnech v týdnu bylo 
již pro mì neúnosné a navíc neefektivní. Jsem 
pøesvìdèen, že má pøítomnost ve zdejší ordinaci 
omezená nyní jen na støedy nemá vliv na kvalitu 
poskytovaných služeb o registrované klienty. 
Vìtší využívání telefonických konzultací 
a dobrá spolupráce s agenturami domácí péèe 
tomu napomáhá. Aktuální ordinaèní doba, její 
pøípadné zmìny a aktuality vèetnì dovolených 
a zástupù, nyní budou uvádìny na internetové 
stránce mé ordinace www.vitamedik.cz i dále 

na webu obce. Sdìlím zde již pøedbìžnì termín 
uzavøení ordinace z dùvodu dovolené v prosinci, 
a to ve ètvrtek 17.12., v pátek 18.12. a v pon-
dìlí 28.12. Zástup jako obvykle zajistí kolega, 
MUDr. František Øímák. Dále si dovolím sdìlit 
své pøání, abychom v dobì epidemie koronaviru 
zachovávali rozumnou opatrnost a nenechali se 
ovlivnit extrémními názory od katastrofických 
pøedpovìdí po odmítání základních opatøení: 
rouška, hygiena rukou, fyzický odstup. Kéž by 
zejména média v tomto ohledu jednala profe-
sionálnì a eticky. Rád bych se také pøipojil 
k výzvì, propagované Sdružením praktických 
lékaøù, aby se lidé snažili zbavit kouøení, které 
poškozuje zdraví a zhoršuje prùbìh všech 
onemocnìní, nejen tìch infekèních vèetnì 
Covid-19. Kuøáctví tak pøináší více práce 
zdravotníkùm. Úlevu bychom ocenili zejména 
v krizových situacích, jakými souèasná 
pandemie je. V každém pøípadì si ve zdraví 
užijte krásné Vánoce i nový rok!

MUDr. Vít Kašpárek

 
MUDr. Vít Kašpárek

Ordinace praktického lékaøe S. Lazce

Foto: Kateøina Vlhová

Ètvrtý roèník olympijského bìhu v Suchých Lazcích ze dne 16. záøí 2020
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