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Rok 2010 - poslední rok volebního období

Veselá zahrada

Poslední rok čtyřletého volebního období
2006-2010 je rokem, kdy obec bude
dokončovat rozestavěné investiční akce a
samozřejmě i zahajovat nové.
Mezi nedokončené investice patří most
přes potok Sedlinka u Doškova mlýna,
který staví firma Mokos a. s. Stavba
započala v měsíci říjnu 2009 a měla by být
předána obci do konce dubna 2010. Jak
jsme již informovali, jedná se o stavbu za 1
763 000 Kč, na kterou obec získala
částečně dotaci z MSK. Stavba pokračuje
podle harmonogramu prací a dá se
předpokládat, že termín duben 2010 bude
dodržen. Jediné, co by mohlo termín
dokončení stavby ovlivnit, je velká voda v
potoce Sedlinka.
Z nově zahajovaných staveb plánovaných v
roce 2010 se jedná o stavbu infrastruktury
stavebního obvodu „Na Nivě“ a zateplení
základní školy. Pro stavbu infrastruktury
„Na Nivě“ je uzavřená smlouva o dílo s
firmou Intergasservis Opava s. r. o. Firma
nabídla nejnižší cenu a pro obec
nejvýhodnější splatnost faktur. Cena byla
dohodnuta na částku 3 522 948,-Kč
a splatnost faktur 180 dnů. Tato stavba bude
financována částečně z dotace (750 000,Kč), částečně s přispěním vlastníků
stavebních parcel (1 674 720,- Kč) a
částečně z rozpočtu obce
v případě úvěru. V současné době se
dokončuje stavební řízení, které doufáme,
že skončí v průběhu měsíce března a stavba
bude zahájena dle uzavřené „Smlouvy o
dílo“ 1. dubna 2010.
Druhou připravovanou stavbou v letošním
roce je stavba „Zateplení základní školy
Mokré Lazce.“ Rozpočet pro tuto stavbu
činí 4 237 995,- Kč a stavba obsahuje
zateplení objektu i zateplení střechy,
klempířské práce a výměnu všech oken a
dveří. I na tuto stavbu byla podána žádost
na Fond životního prostředí o dotaci, bez
které by stavba nemohla být zahájena.
Doufáme, že budeme u této žádosti úspěšní
a stavbu v letošním roce zahájíme.
Velký úkol z oblasti legislativy, který
budeme v letošním roce zajišťovat, je
„Změna č.2“ územního plánu obce.
Úmyslně upozorňujeme na tento úkol již

Už jste o tom slyšeli? Školka se pustila do
projektu!
Na vybavení zahrady naší školky je vidět, že
zde zahlodal zub času. Mnozí rodiče si
pamatují kolotoč a houpačky ještě z doby,
kdy sem sami chodili. Také závěr revizní
zprávy je jednoznačný
nerentabilní
oprava, vyřadit.
Mokrolazecké děti si zaslouží ke hrám
rozhodně více než dvě pískoviště, které by
tu zůstaly, jenže - kde vzít peníze? A tak jsme
dali za podpory rodičů a obecního úřadu
hlavy dohromady a našli řešení: „...co
kdybychom zkusili dotaci ?“
Společnost OKD a. s. je zřizovatelem
nadace OKD, která v letošním grantovém
kole vyhlásila 4 programy. Jedním z nich je
program „Pro budoucnost 2010“, a tam je
náš projekt přihlášen.
Zní to jednoduše, ale věřte, že „odkliknutí v
PC“ předcházela spousta hodin. Ujasnit si,
co vlastně chceme - jakou představu mají
děti, rodiče, učitelky. Nakonec jsme dospěli
k tomu, že by byla škoda, aby „Veselá
zahrada“ sloužila jen dětem v MŠ. Tak
vznikl projekt s cílem zlepšit podmínky pro
výchovu dětí a zároveň rozšířit volnočasové
nabídky v obci. V prostorách školní

nyní, neboť tato změna se dotkne většiny
občanů. Návrhy, které vzešly z jednání
zastupitelů a připomínek občanů naší obce,
budou po zpracování veřejně projednávány
a po konečném schválení uvedeny do
praxe. Věříme, že se tohoto veřejného
projednávání se ve vlastním zájmu zúčastní
většina občanů obce. Tento materiál
(Změna ÚP č. 2) by měl být závazný dalších
minimálně 6 let.
Poslední rozpracovanou akcí, kterou
bychom chtěli v letošním roce dokončit
jsou výkupy pozemků ulice Kalamárská.
Věříme, že stejně tak jako občané bydlící
na ulici Jubilejní, kteří při převodu této
ulice do majetku obce prokázali velkou
náklonnost a správný patriotismus, tak i
občané bydlící na ulici Kalamárská se při
převodu pozemků ulice Kalamárská
zachovají obdobně a budou k obecnímu
úřadu vstřícní, aby tento úkol mohl být beze
zbytku naplněn.
Splněním tohoto úkolu umožní příštím
generacím zastupitelstva jednodušší
stavební řízení při opravě této komunikace
včetně kanalizace, opravy chodníku apod.
Jaromír Halfar, starosta obce

zahrady vznikne
celoročně přístupný
herní prostor pro
všechny děti a jejich
rodiče. Ti se mohou
aktivně zapojit do
pravidelných
programů, ale i jen tak
posedět v příjemném
prostředí.
Moc bychom si přáli,
aby se sen uskutečnil.
Tak tedy: DRŽTE
NÁM PALCE!
Alena Hodná,
ředitelka MŠ
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Jednání obecního zastupitelstva v roce 2009
Vážení spoluobčané, rád bych vás touto
cestou ve stručnosti seznámil s prací
z a s t u p i t e l s t v a v l o ň s k é m ro c e .
Zastupitelstvo obce se sešlo na jedenácti
zasedáních. Projednalo, a ve většině
případů schválilo nebo vzalo na vědomí,
mnoho různých záležitostí.
Mezi nejdůležitější patřilo jako každoročně
sestavení, projednání a schválení obecního
vyrovnaného rozpočtu. Jistě bychom
všichni, a to nejen zastupitelé, chtěli v naší
obci udělat mnoho stavebních i jiných
úprav a oprav, ale finanční možnosti obce
jsou omezené. Proto je na rozhodnutí
zastupitelstva, jak tyto finance co
nejefektivněji investovat.
V minulém roce členové zastupitelstva
odsouhlasili nákupy a výměny různých
pozemků v katastru obce, opravu
spojovacího chodníku mezi ulicemi
Výhony a Husova firmou Unist s. r. o.,
opravu střechy na rodinném domku č. p. 51
firmou Večeřa. Tyto akce byly realizovány
v uplynulém roce.
Velkou investiční akcí, která byla schválena
i zahájena v loňském roce, je oprava mostu
přes potok Sedlinka. Rozpočet na tuto akci
je cca 1,8 mil. Kč. Na realizaci tohoto
projektu se obci podařilo získat dotaci ve
výši 600 000,- Kč. Opravu mostu zahájila
firma Makos a.s. Ostrava, která byla
vybrána ve výběrovém řízení.
ZO schválilo výsledek výběrového řízení
na dodavatele technické infrastruktury pro
rodinné domky v novém stavebním obvodu
Na Nivě.
Dále byla schválena smlouva o právu
provést stavbu odkanalizování obce Štítina
s podmínkou, že obec Štítina umožní obci
Mokré Lazce napojení výtlačného potrubí z
čerpací stanice v Mokrých Lazcích.
Na svém červnovém zasedání schválilo ZO
do funkce ředitelky MŠ paní Alenu
Hodnou, vybranou na základě konkurzu ze
dne 15. 5. 2009.
Na prosincovém zasedání byl schválen
cenový návrh firmy Marius Pedersen na
přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu na rok 2010. Rovněž
byla schválena změna systému svozu
komunálního odpadu v naší obci a výše
poplatků na rok 2010.
Uvedl jsem jen některé body, kterými se ZO
v roce 2009 zabývalo. Všichni se mohou s
usneseními ze zasedání seznámit obvyklým
způsobem, tj. na úřední desce obecního
úřadu, v místní kabelové televizi a na
internetových stránkách obce.
Všichni občané se mohou nejen seznámit s
výsledky jednání, ale svou účastí,
připomínkami a návrhy na zasedáních ZO
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Statistika
obyvatel
Z
obecní kroniky

ovlivnit dění v naší obci.
V roce 2009 se do naší obce přihlásilo k
Těším se na setkání s Vámi na jednáních trvalému pobytu 28 osob a 23 osob se
zastupitelstva obce v roce 2010.
odstěhovalo. Počet obyvatel se snížil o 12
občanů, kteří v průběhu minulého roku
František Šteyer zemřeli, naopak 17 narozených dětí
celkový počet našich obyvatel zvýšil. K 31.
12. 2009 měla obec 1133 obyvatel což je o
11 obyvatel více než ke konci roku 2008.

Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY
Položka

Popis

0000

Daňov é příjmy a poplatky

2321

Stočné

3111

M ateřsk á šk ola - odpisy

53 641

3117

Základní škola - odpis y

37 890

3314

Činnosti knihov nické

3341

Kabe lová tele vize

3392

Příjmy z pronáj mu sálu

70 000

3412

Kurty z proná jmu kurtů

20 000

3612

Bytové hos podá řství

3613

Příjmy z pronáj mu ne byt. prostor

3632

Pohřebnictví

10 170

3639

Příjmy z pronáj mu pozemk ů

41 000

3722

Eko Kom odměna za třídě ní odpadů

3725

Využív ání a znešk odňov ání kom.odpadů

6171

Činnost mís tní s právy

6310

Příjmy z úroků

250 000

Převod z minulého roku
P ŘÍJ MY

7 149 330

C ELK EM

1 500
110 000

82 000
576 000

40 000
120 000
2 000
10 000
1 50 0 00
1 0 073 531

Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE
Položka

P opis

1031

Pě stební činnost

23 500

2212

Silnice opravy

50 000

2321

Oprav a kana lizace

3111

M ateřsk á šk ol a - příspě vek z obce

3113

Stravné Š títina

3117

Zákl adní škola - první s tupe ň zák ladní šk oly

3231

ZUŠ

3314

Činnosti kni hov nické

3341

Kabe lová tel evize

115 000

3392

Sá l

325 000

3399

70 000
530 701
35 000
656 390
74 200
33 000

Dary jubilantům

10 000

3412

Sportov ní areál

249 000

3419

Tělov ýchovná č innost j.n.

3631

VO provoz e el. dl e smlouv y

3632

Pohřebnictví

3722

Sbě r a s voz komunálních odpadů

3745

Pé če o v zhle d obc e a v eře jnou ze leň

5512

Požární ochrana - dobrovolná čá st

6112

M ístní zastupitelské orgány

1 150 000

6171

Činnost mís tní s práv y

4 424 340

6320

Poji štění obecního ma jetku

6310

Úrok y z úvěrů

6409

Sdruže ní I/11

6409

M ikroregion příspě vek, Sdružení I/ 11
Splá tka úvě ru
VÝDAJE CELKEM

Vy věše no : 1 1.11 .2009
Sńa to :
26 .11.20 09
Sc hvále no na 36.zas edání ZO dne 9.1 1.200 9
Starosta obce : J aromír Halfar

73 000
225 000
24 200
600 000
50 000
76 200

45 000
135 000
6 000
23 000
1 070 000
1 0 073 531
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Klub důchodců v loňském roce
Celoroční činnost i přes malý stav členů
proti jiným rokům se nezměnila. Celkový
stav členů ke konci roku 2009 byl 10 žen a 3
muži. Během roku nás opustili 2 členové, a
to pan Vladislav Zezula ze zdravotních a
rodinných důvodů a paní Anna Kavková
úmrtím.
Klub se řídil svým celoročním „Plánem
činností“ schváleným našimi členy.
Pravidelně jsme se scházeli na svých
úterních posezeních v přísálí Obecního
domu. Volno v posezeních bylo v měsíci
červenci z důvodu dovolených, prací na
zahrádkách a jiné. Místnost zdejšího přísálí
byla zdarma poskytnuta obecním úřadem k
provádění kulturních akcí se zpěvem,
malých oslav narození jubilantů a také
významných svátků v roce. Veškerá
pohoštění si členové klubu pořídili ze
svých finančních prostředků. Významnou
oslavou bylo 20. výročí od založení Klubu
důchodců v Mokrých Lazcích. Těchto
oslav se mimo jiné také zúčastnili členové
obecního úřadu v čele se starostou obce
Jaromírem Halfarem. Tento ve svém
krátkém vystoupení zhodnotil činnost
Klubu důchodců za dvacetileté období
svého trvání a všem členům klubu za tuto
práci srdečně poděkoval. Dva členy klubu,
a to Jiřího Stanovského jako vedoucí klubu
a Václava Bortla jako kronikáře odměnil
knihami. V další činnosti se klub podílel
svou účastí na kulturních a společenských
akcích pořádaných jednotlivými
organizacemi, školou a také akcích
pořádaných zdejším obecním úřadem a

různých předváděčkách mimo obec.
Jednou z každoročních úspěšných akcí byl
jednodenní autobusový zájezd do Beskyd
společně s dalšími důchodci z obce.
Náklady na tento zájezd hradil obecní úřad
ze svého rozpočtu. Přípravu a zajištění
zájezdu provedl pan Jiří Král společně s
obecním úřadem za což jim patří srdečné
poděkování. Vždyť i tento zájezd se zařadil
mezi úspěšné zájezdy z předešlých roků a
věříme, že i v tomto roce nezůstaneme
pozadu. Jedna ze smutných událostí našeho
klubu bylo úmrtí naší členky Anny
Kavkové na konci roku. Vždyť byla jedna
ze zakládajících členek Klubu důchodců a
pro svou aktivní činnost jako jednatelka a
jiné svou upřímnou a dobrosrdečnou
povahu a pravidelnou účastí na posezeních
patřila mezi oblíbení členky klubu. Veškerá
činnost Klubu důchodců byla také
zveřejňována v denním tisku opavský
„Region“ a také v obecním „Zpravodaji“ a
je také vedena kronikářem Václavem
Bortlem.
Jak probíhaly významné akce našeho klubu
v roce:
Leden
- slavnostní posezení za přítomnosti
starosty obce Jaromíra Halfara
- předání situačního plánu ulic v obci
členům klubu kronikářem Václavem
Bortlem
- podání celoroční zprávy o činnosti klubu
za rok 2008 a její zveřejnění v opavském

Pokračování na straně 4

KALENDÁRIUM
BŘEZEN

LEDEN
5.1. Zdeněk Volný
6.1. Václav Zmija
12.1. Zdenka Pavelková
12.1. Jan Stojan
19.1. Anna Ulrichová
20.1. Josef Mikošek
21.1. Břetislav Palkovský
23.1. Jarmila Hrubá
25.1. Blažena Malohlavová

60 let
95 let
82 let
83 let
81 let
50 let
70 let
84 let
84 let

ÚNOR
1.2. Jaroslav Ulrich
3.2. Iva Kudělová
6.2. Ingrid Šindelářová
10.2 Milada Bitnarová
13.2. Rostislav Sýkora
19.2. Marie Seidlerová
21.2. Jarmila Bunčková

84 let
50 let
70 let
85 let
50 let
80 let
83 let

13.3. Jiří Procházka
14.3. Jiřina Záslocká
16.3. Jiří Kostřica

60 let
60 let
84 let

DUBEN
5.4. Anna Tyllová
11.4. Bohumil Juhaňák
15.4. Stanislav Šindelář
16.4. Jiří Stanovský
19.4. Jan Adamčík
22.4. Helena Michálková

83 let
82 let
60 let
80 let
82 let
50 let

Blahopřejeme!

SERVIS
Obecní úřad Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
úřední hodiny pro občany :
po a st 7-12 a 13-17 hod.
tel. starosta: 553 653 037 + fax,
mobil: 724 182 957
tel. sekretariát : 553 679 112, 553 679 339
tel. účetní : 553 653 036
e-mail : mokrelazce@mokrelazce.cz
web: www.mokrelazce.cz
www.maticeslezska.cz (informace o obcích
Mikroregionu Matice Slezské )
Pošta Mokré Lazce
Provozní hodiny: po, st 8-10 a 14-17, út, čt,
pá 8-10 a 14-15.30
tel. : 553 679 123
Prodejna Květinářství
Provozní doba: út 9-12, st, čt 9-12 ,1416.30, pá 9-12, 14-17, so 8-11
tel.: 774 840 697
Firma CENTROMAT, s.r.o.
(areál ZD v Mokrých Lazcích)
Výkup kovového odpadu
Provozní hodiny: st 12-18 (od 1.4. do
31.10), 12-16 (od 1.11. do 31.3), pá 8-16,
so 8-12
tel.: 606 733 929, 553 679 388
Praktický lékař
MUDr. Oldřich Víteček, zdrav.sestra Marie
Vykydalová
ordinace Štítina: (tel. 553 677 160)
po 7:30-12:00, út 13:00-16:00, stř
neordinuje, čt. 7:30-12:00, pá 7:30-12:00
ordinace Mokré Lazce: (tel. 553 679 286)
po 13:00-15:00, út neordinuje, stř 7:3012:00, čt a pá neordinuje
Zubní lékař (MUDr. Helena Němečková)
ordinace Mokré Lazce
po 7:30-12:30, út 7:30-12.30 a 13-18,
st 13-20, čt 7:30-12:30 a 13-16, pá 7:3012:30
tel.: 553 770 669
Dětský lékař (MUDr. Lebeda)
ordinace Štítina
po 12-13.15, út 14:45-15:30 (poradna pro
zvané), čt 7:30-8:15, pá 11-12:15
ordinace Kravaře
po 7.30-10.30, út 7.30-10.30 a 12:30-14
(poradna), st 8-10, čt 9-11, pá 7:30-10
tel . Štítina: 553 677 160
tel. Kravaře: 553 672 297
Seznam telefonních čísel
ZŠ Mokré Lazce : 553 679 120
MŠ a školní jídelna: 553 679 117
Tenisové kurty: 722 181 561
Restaurace Obecního domu, pí. Billerová:
728 353 304
Pohotovost:
zách. služba 155, policie 158, hasiči 150
lékařská pohotovost 553 777 777
Poruchy:
elektřina 840 850 860, plyn 1239, voda
840 111 125
Odvoz fekálií: (malý obsah - 3 m3) firma
KOOPER Kravaře p. Opatrzil, tel. 553 671
136, (velký obsah - 10 m3) - firma AGIP
Opava, tel. 553 626 540, 602 705 416
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SPORT z mokrolazecké základní školy
Střípky
Pomoc Haiti
V úterý 12. ledna 2010 zasáhlo karibský
stát Haiti silné zemětřesení o síle sedmi
stupňů Richterovy škály. Žáci 2. a 3. třídy
tuto situaci vnímali velmi citlivě a měli
potřebu o ní diskutovat. Sbírali informace o
Haiti a sledovali aktuální situaci na tomto
ostrově. Nakonec se rozhodli nejen
přihlížet, ale také sami pomoci. Proto jsme
na škole uspořádali sbírku Pomoc Haiti, na
kterou měl každý možnost přispět dle
svého uvážení.
Sbírku, 2800,- Kč, jsme zaslali na účet
nadace Člověk v tísni, kde je pro tento účel
vytvořeno speciální konto SOS Haiti.
Odpověděli nám, že si iniciativy a pomoci
našich žáků velice cení a jako poděkování
nám poslali certifikát.
Jsme rádi, že naši žáci nejsou lhostejní k
utrpení ostatních lidí, i když tito žijí na
druhé polokouli světa a věříme, že se pro ně
stane samozřejmé, že pokud mohou,
někomu pomohou.
Mgr. Eva Martínková

Klub důchodců ...
Pokračování ze strany 3
„Regionu“, které zajistil Václav Bortel
Únor
- seznámení členů o bezplatných
preventivních prohlídkách ve zdravotnictví
z denního tisku
Březen
- posezení s písničkou s hraním na
harmonice s Vladimírem Zezulou
Duben
- přípravy s malou oslavou velikonočních
svátků
- účast některých členů klubu na
předváděčce v Kuníně se zaměřením na
zdravotnictví a prohlídka zdejšího zámku
- rozloučení v návštěvnosti klubu s
Vladislavem Zezulou
- účast některých členů klubu na Jarním
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Zápis do I. třídy
Ve čtvrtek 11. února 2010 se na naší škole
konal zápis dětí do první třídy. K zápisu se
dostavilo 18 dětí. Pro budoucí prvňáčky
byla připravena řada úkolů, se kterými se
museli vypořádat sami, bez pomoci rodičů.

Školní ples
V sobotu 16. ledna 2010 se konal tradiční
školní ples. Děkujeme všem rodičům,
dětem a učitelům, kteří se podíleli na jeho
přípravě a realizaci.
Naše poděkování patří také těmto
sponzorům:
MERKO CZ, a.s., Oriflame (Vlasta
Vlčková), Ing. Aleš Buba, DM drogerie,
Mary Kay (Monika Kupčíková), ČEDAR,
spol. s r.o., HABERKORN ULMER s. r.
o., Břetislav Sýkora, Moravskoslezské
cukrovary a.s. - závod Opava (Ing. Petr
Šír), Statutární město Opava.

koncertě žáků zdejší hudební školy
Červen
- malé posezení k oslavám svatodušních
svátků se smažením vajec
- oslava 20. výročí od založení Klubu
důchodců za přítomnosti starosty obce
Jaromíra Halfara
- zveřejnění vzpomínky na 20. výročí
založení Klubu důchodců v opavském
„Regionu“ a obecním „Zpravodaji“
kronikářem Václavem Bortlem
Září
- jednodenní autobusový zájezd do Beskyd
se starostou obce Jaromírem Halfarem
Říjen
- oslavy „sedmdesátin“ Václava Bortla za
účasti starosty s doprovodem
Prosinec
- oslavy „osmdesátin“ Vlasty Paletové
rovněž za účasti starosty obce s
doprovodem

Škola v přírodě
I když by se mohlo zdát, že je ještě brzy, už
teď připravujeme pobyt v přírodě, kterým
zahájíme školní rok 2010/11. A tady je malá
vzpomínka našich žáků na ten uplynulý.
Tento rok jsme jeli na školu v přírodě od 14.
do 18. září na Horní Bečvu. Hotel se
jmenoval Cherry, česky to znamená třešeň.
Celý týden jsme hráli velkou hru „Cesta do
dějin“. Byli jsme tato družstva: Přemíci,
Mistři, Práčata, Hvězdáři a Maruš-Terky.
Lovili jsme mamuty, bojovali jsme s
křižáky, hráli jsme přehazku. Za každou hru
jsme získávali body. Skoro každý den jsme
chodili na vycházku a každý den jsme měli
rozcvičku a taky odpolední klid. Před
odjezdem dostalo vítězné družstvo diplomy
a všichni jsme dostali nějaké odměny. Jak
jsme odjížděli, tak jsme mávali hotelu a
mávali a mávali.
Lucie Peterková, Jan Gala

Letní tábor
Naše škola pořádá opět letní stanový tábor
a to v termínu 18. 31. července 2010 na
táborové základně SVČ Opava blízko obce
Žimrovice (Domoradovice-Rosoly). Téma
táborové hry: Staré Řecko.
Zájemci se mohou předběžně hlásit u pí
Zuzany Kupcové (mail viz kontakty).
Závazná přihláška bude ke stažení od
dubna 2010 na webových stránkách školy.
Upozornění pro nové zájemce: letního
tábora se mohou zúčastnit pouze děti ve
věku 9 - 14 let.

Závěrem k této celoroční činnosti našeho
klubu lze hodnotit kladně splnění svého
„Plánu činností“. Poděkování patří Marií
Szabové za hudební melodie z radia s
poskytnutím gratulací z rozhlasových
stanic. Dále patří poděkování
organizátorům jednodenního
autobusového zájezdu do Beskyd.
Poděkování patří starostovi obce Jaromíru
Halfarovi za jeho účast na našich
celoročních posezeních, dále pak za
bezplatné použití přísálí a autobusového
zájezdu, ale především všem členům klubu
za jejich účast na celoročních akcích. Dále
bych chtěl srdečně poděkovat některým
členům klubu, kteří se i přes nepříznivé
počasí přišli naposledy rozloučit s naší
členkou Annou Kavkovou dne 2. ledna
2010 ve 13 hodin ve smuteční síni v Opavě.
Zpracoval kronikář Václav Bortel

MOKROLAZECKÝ ZPRAVODAJ
SPORT klub Mokré Lazce informuje ...
Lyžařský
Letošní paní zima je v našich zeměpisných
šířkách pomalu na odchodu, a tak je čas na
malé bilancování uplynulé sezóny.
Vrcholem sportovní činnosti našeho klubu
v uplynulých 15 letech je uspořádání
cyklistického závodu v rámci Slezského
poháru. Tradičně vysoká laťka v kvalitě
celého závodu přilákala na start 130
cyklistů ve všech kategoriích. S přispěním
sponzorů mohlo proběhnout vyhodnocení
závodu opět ve sportovně-tenisovém
areálu, který nám zapůjčil obecní úřad. Po
skončení cyklosezóny se naše činnost
přesouvá do našeho lyžařského areálu na
hrabyňském kopci, kde je třeba vše
připravit na zimní sezónu. Členové klubu
odpracovali desítky hodin dobrovolné
práce spočívající v pořezání a naštípání
několika kubíků dřeva do krbu, v úpravě
divočáky poničené sjezdovky, revize a
opravy vleku, nátěru sloupů osvětlení a
další drobné práce spojené s údržbou srubu.
Během podzimu jsme nezapomněli ani na
sportování, které vyústilo v závěrečné
soustředění na horských kolech v Horním
Údolí v Jeseníkách. O vánočních svátcích
proběhlo na naší chatě tradiční „zpívání
pod stromkem“.
S přelomem starého a nového roku přišla
dlouho očekávaná sněhová nadílka, která
nás našla připravené, a mohli jsme proto

ihned zahájit provoz vleku pro širokou
veřejnost. Služby se pravidelně týden co
týden střídaly při obsluze celého areálu a
svou obětavou a dobrovolnou prací
přispěly k dobré pohodě a radosti z
lyžování. Sněhu nakonec bylo tolik, že nám
přidělával i starosti. Upravovat sjezdovku
bez techniky bylo někdy nad lidské síly.
Bohužel nákup této techniky je pro náš klub
bez nějakých dotací příliš vzdálen.
Mnohatisícové škody nám ale způsobily
popadané stromy na trase vleku. Poničené
sloupy se naštěstí podařilo vždy během
týdne opravit a o víkendech se mohlo opět
lyžovat. Dík patří všem obětavým členům,
kteří ve svém volnu po večerech tyto
opravy zvládli.
S potěšením konstatujeme, že si na náš svah
našlo cestu z naší obce několik mladých
rodin s dětmi, pro které je sjezdovka „na
hrabyňáku“ ideální z hlediska výuky
lyžování, a to je vlastně hlavní cíl našeho
klubu.
Také pro běžecké lyžování byla letošní
sněhová nadílka téměř ideální. Málokterý
rok se nám stane, abychom dva měsíce
vkuse mohli běžkovat doslova přímo z
domu. Kdo si chtěl zaběhat v krásně
strojově upravených stopách musel přes les
až do Pusté Polomi, kde místní lyžaři
upravují několik kilometrů tras v blízkém

Z dějin Sokola Mokré Lazce
Po slibném zahájení činnosti zdejšího
odboru dochází k částečnému útlumu,
zejména v docházce do cvičení. Zřejmě
proto župní inspektor Hanáček ve své
přednášce v březnu 1921 pronesl „aby náš
odbor přestal býti konečně podoben v zimní
spánek pohrouženému jezevci“. Tato slova
si zřejmě místní členové vzali k srdci, neboť
spolkový život se opět začal rozvíjet. Již o
velikonocích je pořádána zábavná besídka
pro členstvo a následně sehráno divadelní
představení „Nebe, peklo, ráj“ od Mahena.
Jako zajímavost uvádím, že 14 mladých
chlapců se přihlásilo ke hře na housle.
Pořádáním kulturních akcí se podařilo
smířit dříve vzniklý spolkový dluh o 1000,Kč, takže nyní činil 8000,- Kč. Velice
zajímavá byla účast písničkáře a sběratele
folkloru Arnošta Chamráda z Hrabyně. Při
nácviku jeho divadelní hry „ Handlíř
Binar“, kdy autor podává různé pokyny k
představení. Nebyly jenom chvíle zábavné.
Za docházku do DTJ (Dělnická
tělovýchovná jednota), jež byla vlastně
sportovní konkurencí zdejšímu Sokolu,

byla z jeho řad vytvořena dorostenka.
V květnu toho roku se chystá veliká slavnost
kácení máje. Pořadatelé se obrátili na
okolní jednoty s žádostí o účast a vyslání
cyklistů, jezdců, vozů a hudby. O tom, s
jakou vážností pořadatelé přistupovali k
přípravám, svědčí doslovná citace zápisu.
Mnozí naši spoluobčané najdou jména
svých předků: „ K slavnosti vezme se místní
hudba o 12 mužích. Dorostenci Paleta V. a
Palkovský Vl. Obstarají 50 kg a 5 kg režné
mouky. Koláče upekou se u Eust.Engliše.
Při pečení pomohou Paletová Ludmila a
Cec. Žídková. Viktor Kostřica dá 20 kg uhlí.
Kříbek Václav dá mouku na 1 pecen
bochník chleba. Mléko na koláče dodají :
Englišová M., Vašková M., Luzarová A. a
Peterek Richard po 2 litry, Palkovský Vl. 1
litr. Cukrovinky slibují upéci Glabazňová
M., Glabazňová Zd., Gallusová Eliška a
paní Havlíčková. Mák daruje Kříbek
Václav, povidla Kolečko František, tvaroh
pan Havlíček.Vajíčka darují Engliš Eust.,
Kříbek V., Paleta Vojt., Palkovský a Bttner
Jaroslav po 10 kusů. Cukr 10 kg koupí se u

PŘÍLOHA SPORT V OBCI

okolí. O víkendech jsme pravidelně vyráželi
na túry od našeho předsedy pana Milana
Římana, který se nejenom nám, ale hlavně
nově příchozím zájemcům běžeckého
lyžování staral o dokonalý servis mazání
lyží, a mohli jsme tak vyrazit často ve
velkém počtu. Za tuto práci a vlastně vůbec
propagaci lyžování mu patří velký dík.
Podrobné zhodnocení celé zimní sezóny
proběhne na dubnové valné hromadě, kdy
se už budeme těšit na letní cyklistickou
sezónu. Aktuální zprávy s fotodokumentací
můžete sledovat na našem webu
www.skimokrelazce.cz.

Jana Špoka. Likéry připraví
M.Glabazňová a P. Buchalová. K těmto
jsou 2 litry líhu zbylého od loňského cvičení
a 5 litrů se přikoupí. Praporky obstará
Vaňková Anna a Žídková Cecilie. Uzenky
objedná a přinese z opavské ‘Pragy’
Eustach Engliš. Muzeum žertovné zařídí
Glabazňa Jaroslav a Engliš Eust.“
Zápis dále pokračuje určením kdo postaví
bránu, stoly, podium pro hudbu, stánky pro
bufet, peklo, kavárnu a stánek pro
bramborové divadlo. Dále jsou určení
jezdci do průvodu, cyklisté. Ovečku ve
vozíku bude chovat Jarmila Englišová za
pomoci žáků Cihelky Karla a Glabazně
Oldřicha. V dalším vozíku bude sud piva a
oba pak potáhnou kozy. V průvodu
nechyběl alegorický vůz „Vesna“, myslivci,
dřevaři, trpaslíci a policajti. V místní
kuželně pak koulení o ceny: 1.cena - živá
ovce, 2. cena bečka piva, 3. cena krabička cigaret, 4. cena 2 králíci, 5. cena
láhev likéru.
Jak slavnost dopadla, se dovíme příště.
Zpracoval Jan Radek

