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NEPRODEJNÉ

Rozvoj naší obce v uplynulých deseti letech

Letní tábor

Vážení spoluobčané,

Naše škola pořádala opět letní stanový
tábor. Tábor proběhl od 18. do 31. července
2010 na táborové základně SVČ Opava
Domoradovice-Rosoly blízko obce
Žimrovice. Tábor byl určen dětem od 9 do
14 let.
Letošní celotáborová hra byla inspirována
starým Řeckem. Děti hrály na toto téma
mnoho her, chodily na pěší výlety do okolí,
užily si koupání v řece Moravici a
vyzkoušely si svou odvahu při nočních
hlídkách.
Všichni táborníci se opět sejdou o víkendu
22. - 24. 10. 2010 na Tábornických dnech.

Konec volebního období je jistě dostatečný
důvod k jeho vyhodnocení. Vzhledem k
tomu, že pro mne jako starostu obce je toto
období posledním obdobím v čele obce,
zaměřím se, obdobně jako v roce 2001, na
vyhodnocení posledních deseti let rozvoje
obce.
V posledním čísle Mokrolazeckého
zpravodaje z roku 2000 byla v článku
„Bude, nebo nebude?“ nastíněna možná
budoucnost naší obce jako výzva pro nás,
pro všechny občany Mokrých Lazců. Když
jste si tento článek přečetli, mohlo se Vám
zdát, že podobný plán rozvoje obce je
nereálný. Jsou tam totiž uvedeny takové
investiční akce, jako rekonstrukce kina,
renovace prodejny, modernizace obecního
úřadu včetně zdravotního střediska, nové
hřiště pro děti atd. Nyní můžete srovnat tuto
výzvu se skutečností.
S příchodem nového tisíciletí byla zahájena
první etapa rekonstrukce bývalého kina na
společenský sál. Slavnostní otevření
Obecního domu bylo tehdy spojeno s
oslavami svátku 28. října, dne vzniku
samostatného československého státu.
Následovaly opravy místních komunikací ulic Bradkova, Malá Strana, Kostelní,
Rychlého, Křížkovského a náměstí před
obecním úřadem. V zimním období byla
provedena rekonstrukce zdravotního
střediska a obecního úřadu.
Rok 2003 byl ve znamení oslav devadesáti
let otevření základní školy a třiceti let
otevření školy mateřské. Ve stejném roce se
také vybudovaly chodníky na ulici
Generála Vlachého a Petra Bezruče.
Zakončila se rekonstrukce
obecního
úřadu, kuchyně v obecním domě,
cyklostezky ve Chmelisku a kompletní
výměna veřejného osvětlení.
V roce 2005 byly opraveny významné
památné kříže u Lhoty a u vlakového
nádraží. Opravy těchto kulturních památek

provedl opavský sochař pan Skalík, který
stál rovněž za opravou sochy T. G.
Masaryka.
V dalším roce byla zahájena poslední etapa
rekonstrukce budovy bývalého kina a
původní hospody manželů Kubalových.
Její součástí bylo vybudování penzionu,
pohostinství včetně příslušenství a celkové
fasády. Začalo se také pracovat na stavbě
ekologického významu - biokoridoru v
západní části obce.
V roce 2007 byla dokončena výstavba
tenisových kurtů včetně sociálního zázemí.
Tento sportovní areál byl posléze
dovybaven houpačkami a průlezkami pro
děti. Rovněž travnaté hřiště, které je
součástí areálu, je
často využíváno.
Nabytím pozemků pro tento sportovní
areál obec konečně získala prostor pro
různé kulturní, společenské a sportovní
aktivity dětí i dospělých. Samozřejmě, že
areál má do úplného dokončení hodně
daleko. Jedná se mimo jiné o začlenění
bývalého rodinného domku pana Milana
Peterka do celého komplexu.
V roce 2008 obec realizovala chodníky v
prostorách obecního hřbitova. Rok 2009
znamenal přípravu na výměnu mostu u
Doškova mlýna a modernizaci základní
školy. Most se stavěl v letech 2009 a 2010.
Poslední větší investiční akcí obce je
realizace infrastruktury stavebního obvodu
„Na Nivě“. Po jejím dokončení bude
připraveno asi 13 stavebních míst pro
rodinné domky v obci.
Tento přehled předkládám z důvodu
osvěžení paměti, neboť lidská bytost je
velice zapomětlivá. Věřím, že i vy občané
uznáte, že zastupitelstvo se v posledním
desetiletí maximálně snažilo a dosáhlo
maximum možného, za což bych jim chtěl
upřímně poděkovat.
Jaromír Halfar, starosta obce

Škola v přírodě
Letošní škola v přírodě se konala v
Beskydech na hotelu Čarták. Náš hotel byl
naproti nádherné a mohutné zvonice
nazvané Soláň, v níž bylo informační
centrum.
Hned první den jsme vyrazili na túru, která
většinou vedla lesem. Také jsme celý týden
plnili úkoly Vikingů, které nebyly lehké.
Někdy nešlo jen o vítězství. Šlo o to
dokončit úkol a ne nechat to být. Často po
nás chtěli věci přímo neuvěřitelné ale, když
se sejde dobrý tým, tak dokážeš všechno!
Týden pomalu ubíhal a náš pobyt v přírodě
se chýlil ke konci. Ve čtvrtek jsme měli
diskotéku, ale měla jeden problém, byla
krátká.
A byl pátek a jelo se domů. Cesta trvala asi
dvě hodiny a my už se těšíme na příští rok!
Andrea Marková
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Aktuálně z mateřské školy

Podzimníček

Do naší mateřské školy chodí v tomto
školním roce 48 dětí.
Děti jsou
rozděleny do dvou tříd dle věku mladší
Berušky, starší Včelky.
Ke změnám došlo v personálním
obsazení pedagogický sbor posílila
asistentka pedagoga p. Sylvie
Frejkovská a v kuchyni nahradila p.
Figurovou, důchodkyni, p. Renáta
Mošová.
Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet
samostatné a zdravě sebevědomé děti
cestou přirozené výchovy.
Učitelky pracují podle nového
školního vzdělávacího programu
„Krok za krokem celým rokem“, který
je dětem průvodcem v aktuálním dění.

schopností pedagoga hledat a
Naše školička vyhlašuje
objevovat nové vzdělávací cesty.
soutěž pro rodiče a děti...
·Na spojení vzdělávacích témat se
životem a s učením nápodoby v
Soutěží se o výrobu
praktickém životě.
nejoriginálnějšího panáčka
·Na realizování evaluačních analýz
podzimníčka. Můžete ho
obsahu, metod a forem denní nabídky
vytvořit z čehokoliv, z
činností dětem.
přírodnin,
z odpadového
·Na analýzy evaluace směrem k dítěti
zaměřené na rozvoj každého dítěte, materiálu. Podzimníčky doneste
vzdělávací pokroky písemně
do mateřské školy během
zaznamenávat.
měsíce října, kde budou
·Na spoluúčast s rodinou zajišťující
vystaveny
na chodbě pro
pohodovou atmosféru navozující
klima důvěry mezi rodiči, školou a radost všem. Věříme, že při
dětmi.
společném tvoření a vyrábění
zažijete s dětmi spoustu
Nabízíme nadstandardní aktivity
Na co je kladen důraz:
·Hru na zobcovou flétnu
krásných chvil.
·Na tvořivost pedagoga při
·Sportovní
gymnastiku
KAŽDÝ PODZIMNÍČEK
uplatňování vzájemného propojení
·Angličtinu
vzdělávacích oblastí při vlastním
VYHRÁVÁ ODMĚNU!
plánování denní vzdělávací nabídky
·Cvičení pro rodiče a děti
dětem.
·Na uplatňování hlavní vzdělávací Z chystaných akcí:
metody, kterou je pro děti hra nebo
·Mamko taťko pojď si hrát, zkusíme
jiná pro ně zajímavá činnost.
spolu „Podzimníčka” udělat!
·Na aktivitu dítěte prožitkovým
·Příjezd Martina na bílém koni
učením s posilováním dětské
·Vánoční dílničky
zvídavosti a objevováním světa
·Srdečně zveme i naše malé
kolem nás.
·Na emoční prožitky dětí před kamarády, kteří ještě do školky
získanými výsledky v řízených nechodí!
činnostech.
V letošním roce se znovu pokusíme
·Na respektování specificky získat peníze cestou dotací na školní
p ř e d š k o l n í h o v z d ě l á v á n í s e zahradu (projekt „Veselá zahrada“).

Kroužky v ZŠ
Od 4. října pořádá ZŠ tyto kroužky:
·PC pokročilí (2. a 3. třída), 1 x
týdně, pondělí 13.15 - 14.00
·PC začátečníci (1. třída), 1 x týdně,
úterý 13.15 - 14.00
·Výtvarná výchova, 1 x za 14 dní,
středa 14.00 - 15.30
Cena všech kroužků pořádaných ZŠ je
400,- Kč za školní rok.
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Nová autobusová linka
Na základě požadavků občanů naší
obce byla obecním úřadem projednána
možnost zajíždění spoje č.900271
Opava-Hrabyně Rehabilitační
centrum
Ostrava do naší obce.
Dopravní závod TQM-holding s.r.o.
žádosti vyhověl a autobusy linky č.
900271 budou do obce zajíždět již od
nových jízdních řádů tj. od 12. 12.
2010.

SERVIS

Poděkování ...
Český červený kříž uděluje nejvyšší
zlatou medaili prof. MUDr. J.
Jánského dárcům krve, kteří dovršili
počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými zlatou medailí
prof. MUDr. J. Jánského je občan naší
obce pan Tomáš Kunc.
Blahopřejeme!

KALENDÁRIUM
KVĚTEN
2.5. Antonie Kosterová
6.5. Petr Teichmann
6.5. Marie Vašíčková
7.5. Marie Miketová
7.5.Anna Paverová
10.5. Jiří Adamčík
15.5. Jiří Benian
17.5. Valerie Malohlavová
23.5. Marie Heinrichová
24.5. Jindřiška Bittnerová
30.5. Ferdinand Holoubek

ZÁŘÍ
82 let
60 let
81 let
87 let
50 let
50 let
60 let
81 let
70 let
83 let
80 let

ČERVEN
6.6. Josef Krhut
8.6. Jiřina Smolková
18.6. Jaroslav Tůma
18.6. Václav Vlček
26.6. Ladislav Carbol
27.6. Marie Martiníková
30.6. Jaromír Ulrich

85 let
83 let
60 let
60 let
50 let
80 let
60 let

ČERVENEC
3.7. Štěpánka Sýkorová
3.7. Antonie Zmijová
4.7. Jana Martiníková
6.7. Luděk Červenka
18.7. Lubomír Gajda
18.7. Karel Sýkora
18.7. Ludmila Šteyerová
21.7. Anna Gajdová
25.7. Bohuslav Radek
29.7. Richard Pospíšil

80 let
91 let
50 let
60 let
60 let
60 let
50 let
82 let
70 let
83 let

SRPEN
3.8. Anna Musilová
5.8. Naděžda Bortlová
7.8. Miroslav Graca
8.8. Alena Klosová
22.8. František Šteyer
29.8. Ludmila Bendová

50 let
70 let
50 let
70 let
50 let
70 let

5.9. Miroslav Musil
11.9. Jan Pokora
20.9. Alena Bittnerová
20.9. Jaroslav Žídek
27.9. Helena Vlčková
29.9. Marie Kuncová

50 let
50 let
60 let
87 let
91 let
60 let

ŘÍJEN
2.10. Libor Koudela
2.10. Eva Římanová
15.10. Lenka Kavková
16.10. Jiří Heinrich
21.10. Vlasta Pavlíková
23.10. Jiřina Kostřicová
25.10.Břetislav Kunc
27.10. Ivo Pavera
29.10. Mojmír Tvarůžka

50 let
60 let
50 let
70 let
88 let
83 let
70 let
50 let
81 let

LISTOPAD
1.11. Karel Franek
14.11. Arnoštka Falharová
16.11. Miluše Sedláčková
17.11. Jan Žídek
20.11. Antonín Sýkora
29.11. Vlasta Bartusková
29.11. Ondrej Droppa
30.11. Gerta Žídková

50 let
86 let
60 let
80 let
70 let
70 let
60 let
80 let

PROSINEC
1.12. Marie Musilová
3.12. Bedřiška Urbánková
4.12. Antonín Vyhnánek
11.12. Vlasta Gajdová
23.12. Anežka Vašková
24.12. Vlasta Paletová
27.12. Jana Římanová
28.12. Jiřina Sýkorová

82 let
60 let
50 let
81 let
88 let
81 let
60 let
60 let

Blahopřejeme!

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 14:45-16:30 (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
Výsledky
voleb do obecního zastupitelstva
Také v naší obci proběhly v pátek 15. října a v sobotu 16. října volby do obecního
zastupitelstva. K volbám přišlo 580 z 910 oprávněných voličů (tedy přibližně 64%
volební účast) a ti vybírali ze tří kandidátek devět nových zastupitelů. Volební
komise dospěla po sečtení celkového počtu 4 809 platných hlasů k těmto

Výsledky kandidujících subjektů
Kandidátní listina
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy

Hlasy
Mandáty
1 364 (28,36 %)
2
2 439 (50,72 %)
5
1 006 (20,92 %)
2

Zvolení členové obecního zastupitelstva

Náhradníci

František Šteyer (KDU-ČSL) - 355 hlasů (26,02 %)
Alois Flejberk (KDU-ČSL) - 217 hlasů (15,90 %)

Vladimír Mlýnek (KDU-ČSL) - 209 hlasů
Zdeněk Pavera (KDU-ČSL) - 188 hlasů
Libuše Lučná (KDU-ČSL) - 165 hlasů
Tomáš Adamec (KDU-ČSL) - 131 hlasů
Petra Kupčíková (KDU-ČSL) - 99 hlasů

Mirka Falharová (ODS) - 384 hlasů (15,74 %)
Ing. Pavla Žídková ODS) - 332 hlasů (13,61 %)
Ing. Petr Kudela (ODS) - 332 hlasů (13,61 %)
Ing. Miloš Martiník (ODS) - 323 hlasů (13,24 %)
Ing. Ondřej Vlček (ODS) - 253 hlasů (10,37 %)
Jan Tkáč (KSČM) - 220 hlasů (21,86 %)
Jaromír Kavka (KSČM) - 147 hlasů (14,61 %)
Poznámka:
Noví členové zastupitelstva jsou seřazeni podle kandidátek a
procentuálního podílu hlasů získaných v rámci kandidátky.

Radim Volný (ODS) - 176 hlasů
Jan Kostřica (ODS) - 185 hlasů
Iveta Halfarová (ODS) - 197 hlasů
Ing. Josef Zemek (ODS) - 257 hlasů
Ing. Jan Adámek (KSČM) - 120 hlasů
Mgr. Jaroslav Bunček (KSČM) - 118 hlasů
Jiří Topinka (KSČM) - 114 hlasů
Vlasta Bartusková (KSČM) - 69 hlasů
František Bamhor (KSČM) - 133 hlasů
Mgr. Marie Adámková (KSČM) - 85 hlasů

Z dějin Sokola Mokré Lazce
Kácení máje v květnu 1921 dopadlo ke

hotovost v té době činila 2.279 Kč a 79

Ant. Paletová. Místní hasičský sbor byl

spokojenosti všech účinkujících i diváků.

haléřů. Na „Dětský den“ v Kravařích byl

požádán, aby při veřejném vystoupení v

Před spolkem se objevily úkoly vycházející

vyslán alegorický vůz. Výbor Sokola řešil

zahradě Terezie Žídkové byla vyhlášena

z běžného života. Dosud jsme se některým

zásadní problém, kterým je přestup

požární pohotovost a vzhledem k

událostem věnovali dokonce po dni.

dorostenců k mužům. Přítomni se usnesli,

nebývalému vedru a suchu postavena

Následující ohlédnutí bude věnováno

aby dotyční byli po dovršení 18. roku

hlídka u stodoly.

souhrnějšímu popisu: V červnu t. r. účast na

zapsáni k mužům. Pokud se v průběhu

Záměrem autora tohoto ohlédnutí bylo

okrskovém cvičení ve Velké Polomi (14

měsíce 3x nedostaví bez řádné omluvy, byli

zahrnout větší časový úsek, ale pro bohatou

žáček, 5 dorostenek a 4 dorostenci). Pro

by bez odkladu vyloučeni. Toto usnesení

činnost místního Sokola se tak zatím

obdobné cvičení ve Štítině místní Sokolové

platí pro všechny členy Sokola. Srpnové

nestalo. Věřím, že údaje zde uvedené jsou

zapůjčili kroje a chystali se na vystoupení v

vystoupení v naší obci podpoří svou účastí

zajímavé pro většinu čtenářů.

obci v srpnu téhož roku. Tomu předcházelo

členové Jednoty Sokolské ze Smolkova,

župní cvičení v Opavě, k němuž se

Háje a Vítkovic. Novým náčelníkem se

přihlásilo cituji „ 20 bratrů, 10 sester, 10

stává Frant. Žídek , jeho nástupcem Jan

dorostenců a 10 dorostenek“. Pokladní

Blucha, žáky povede Kremer Josef a žákyně
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Zpracoval Jan Radek

