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Naše obec v novém volebním období
Vážení spoluobčané,
jsme na začátku čtyřletého volebního
období zastupitelstva obce, které jsme
zvolili v podzimních komunálních
volbách.
Nebudu hodnotit práci uplynulých let,
protože to udělal v minulém zpravodaji
končící starosta pan Jaromír Halfar. Chtěl
bych panu Halfarovi, který stál v čele naší
obce celých dvacet let, poděkovat za jeho
obětavou práci pro Mokré Lazce.
Přestože se v minulých letech podařilo
udělat mnoho, je před námi stále nemálo
úkolů. Naším cílem je, aby spokojený
občan žil v dobře vybavené a po všech
stránkách fungující obci. Obec však musí
hospodařit v rámci svých finančních
možností, proto není možné realizovat
všechno, co bychom si mysleli, že je
potřebné udělat.
Ze schváleného rozpočtu vyplývá, kolik
peněz je potřeba na zajištění činnosti místní
správy a zastupitelských orgánů, na provoz
a opravy veřejného osvětlení, kanalizace,
údržbu a opravy komunikací, na sběr a svoz
komunálních odpadů,
na příspěvky
základní a mateřské škole, na splátky úvěrů
z minulého období a na další položky.
Protože na investice velká částka nezbude,
snažíme se získávat pro obec finanční
dotace, aby podíl spolufinancování z
obecního rozpočtu byl co nejmenší. V
letošním roce máme zatím podány dvě
žádosti o dotaci. První je na projekt
„Modernizace ZŠ a podpora volnočasových aktivit v obci“ a druhá na „Zateplení
ZŠ Mokré Lazce“. Věřím, že dotace budou
schváleny a modernizací a zateplením
školy se podaří nejen zlepšit pracovní
prostředí dětí a učitelů, ale i snížit náklady
na vytápění budovy školy.
Je mnoho dalších investičních akcí, které
by se v naší obci měly co nejdříve
realizovat:
Oprava prodejny potravin a úprava
jejího okolí

LSD Jednota, později přešla do majetku
družstva Lazečanka, které opravilo střechu
a v roce 2007 prodalo budovu prodejny
obci.
Záměrně píšu „budovu“, protože pozemek
pod prodejnou i v jejím okolí je majetkem
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a obec platí za užívání tohoto
pozemku pronájem. Tento stav není ideální,
proto usilujeme o získání těchto pozemků
do vlastnictví obce. Jistě mi dáte za pravdu,
že budova prodejny a její okolí si zaslouží
opravu a úpravu. Stavbou nové střechy
vznikl v podkroví prodejny prostor, který
není v současné době ani upraven ani pro
něj zatím nebylo nalezeno vhodné využití.
Dobudování sportovního areálu u
tenisových kurtů
Rodinný dům po panu Peterkovi nepřidává
areálu na kráse. Je třeba najít pro tento
objekt vhodné využití a celkově jej opravit.
V nově zbudovaném zázemí je rovněž
nevyužité a nedokončené podkroví. Areál
je třeba dovybavit, aby ho mohli využívat
zájemci všech věkových kategorií.
Oprava cesty spojující ulici Grudovou a
Doškův Mlýn
Pouze na tomto úseku cyklostezky, která
spojuje Mokré Lazce a Kravaře, chybí
kvalitní asfaltový povrch. Aby celou trasu
mohli pohodlně využívat bruslaři, cyklisté i
chodci, je potřeba v této části položit
kvalitní asfaltový povrch na stávající
komunikaci.
Věřím, že každého z vás napadne ještě
mnoho dalších věcí, které bychom měli v
naší obci vybudovat, opravit, modernizovat, změnit… Proto vás všechny touto
cestou žádám, abyste svými názory,
podněty, připomínkami a v neposlední řadě
i svou pomocí přispěli ke zlepšení života v
naší obci.

NEPRODEJNÉ
Z mateřské školy ...
Vážení občané, se vstupem do nového roku
vám náš kolektiv zaměstnanců přeje pevné
zdraví a dostatek energie k dalšímu, čím dál
náročnějšímu životu.
V listopadu se rodiče spolu se svými dětmi
zapojili do výroby „Podzimníčků“ a
originální dílka, která vznikla, zdobila naši
MŠ ještě další dny.
Prosinec je doba těšení. Těšení se na
Mikuláše a na Ježíška. Máme štěstí, do naší
školky chodí jen hodné děti, a tak jsme byli
poctěni návštěvou obou. V prvním případě
si děti smlsly na dobrotách a dárky od
Ježíška přinesly radostí opravdu hodně.
Kromě stavebnic, skládanek a knížek se děti
radovaly i ze dvou nových houpaček, které
si však vyzkoušejí na zahradě až vysvitne
sluníčko. Potěšení nám přinesla taky
návštěva Vánoční výstavy na zámku v
Raduni. Děti si se zájmem vyslechly, z
jakých dárků se radovaly děti dříve,
prohlédly si slavnostně vyzdobené pokoje
„princezen a princátek“.
Na co se těšíme v nejbližší době? Do školky
přijedou koncertovat starší kamarádi z
LŠU v Háji ve Slezsku. Společně s rodiči
bychom si chtěli užít radovánek na sněhu, a
taky se podívat do základní školy, abychom
věděli, co nás čeká u zápisu … Nejvíce se
však těšíme na školkový „Dětský ples“.
Zveme i vás a věříme, že si užijeme hodně
legrace. A ještě se moc těšíme na březen,
kdy začneme navštěvovat Plaveckou školu
v Opavě.
Opětovně zvu rodiče s mrňaty, kteří se
chystají do školky k zápisu, na společné
cvičení, které bude od ledna probíhat každý
čtvrtek v sudém týdnu od 15.45 hod.
Protáhnete si svá těla, něco nového se
naučíte, ale hlavně usnadníte dětem
adaptaci na nové prostředí.
Alena Hodná, ředitelka

Těším se na vaše podněty i pomoc při jejich
realizaci.
František Šteyer, starosta obce

Tato prodejna byla původně majetkem
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Členové obecního zastupitelstva se představují ...
František Šteyer, starosta

Mirka Falharová
Narodila jsem se 5. 5. 1967. Jsem rozvedená, mám 3 děti.
Vystudovala jsem Mendelovo gymnázium v Opavě. Pracuji na
místní poště. Mezi mé koníčky patří zahrada, cestování, jóga. Pro
následující volební období budu pracovat jako předsedkyně
finančního výboru.
Alois Flejberk
Narodil jsem se v roce 1958. V obci bydlím od roku 1979, jsem
rozvedený. Pracuji jako živnostník v lesnictví. Moje největší záliba
je les a příroda. Pro následující volební období budu pracovat v
komisi pro projednávání přestupků. Na závěr bych rád dodal, že čím
méně občané tuto komisi budou využívat, tím větší budu mít radost.
Jaromír Kavka

Narodil jsem se 22. 8. 1960 v Dolních
Životicích, kde jsem do svých 20 let žil. V
roce 1980 jsem se přiženil do Mokrých
Lazců. S manželkou Ludmilou máme 3
dospělé děti: Barboru, Matěje a Terezii. V
zastupitelstvu obce pracuji 5. volební
období. Nejdříve jako předseda finančního
výboru, potom 12 let ve funkci
místostarosty. 10. 11. 2010 jsem byl zvolen
starostou obce. Před nástupem na tuto
pozici jsem byl 14 let zaměstnancem firmy
Haberkorn Ulmer s.r.o. Mokré Lazce. Ve
volném čase se rád toulám po horách a
jezdím na kole.
Ing. Petr Kudela, místostarosta

Narodil jsem se v roce 1956 a od té doby bydlím v Mokrých
Lazcích. Jsem ženatý, mám dva syny. Pracuji jako autoelektrikář.
Pro následující volební období jsem byl zvolen jako předseda
komise veřejného pořádku.

Ing. Miloš Martiník
Narodil jsem se 30. 5. 1961 v Opavě. V osmdesátých letech jsem
absolvoval VUT FAST v Brně a po svatbě jsem se přestěhoval do
Mokrých Lazců. Mám dvě děti - Dalenu a Tomáše.
Od ukončení školy pracuji ve stavebnictví - postupně jako mistr,
stavbyvedoucí, vedoucí střediska, koordinátor výstavby ... Mými
koníčky jsou práce v zastupitelstvu a hudba. Pro následující volební
období jsem se stal předsedou stavební komise.
Jan Tkáč
Narodil jsem se v roce 1954. V obci Mokré Lazce bydlím od
narození. Jsem ženatý, mám 3 děti nyní již dospělé. Pracuji jako
montér plynoměrů. Záliby četba, práce kolem domu, kolo. Pro
následující volební období jsem byl zvolen jako předseda
kontrolního výboru.
Ing. Ondřej Vlček

Narodil jsem se 5. 11. 1972 v Ostravě. V
obci bydlím od roku 1999. Jsem ženatý,
mám tři dcery. Pracuji jako ekonom u
Správy silnic Moravskoslezského kraje v
Opavě. Mezi koníčky patří sport a četba.
Pro následující volební období jsem byl
zvolen místostarostou a zároveň budu
pracovat jako člen školské rady ZŠ Mokré
Lazce.
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Narodil jsem se před 29 lety. V obci bydlím od narození. Jsem
ženatý. Pracuji ve firmě Elektro projekce s.r.o. jako jednatel
společnosti. K mým zájmům patří focení, sport, elektronika. Pro
následující volební období jsem byl zvolen jako předseda školské a
kulturní komise. Plánujeme obnovit činnost školské komise a
zdokonalit spolupráci obce a základní školy.
Ing. Pavla Žídková
Narodila jsem v roce 1963. V obci bydlím od narození. Jsem vdaná,
mám dvě děti ve věku 27 a 28 let a dvě vnoučata. Pracuji jako
soukromý poradce v oblasti životního prostředí. K mým zálibám
patří agility (běh přes překážky se psem) a cestování. V tomto
volebním období budu pracovat jako předsedkyně komise
životního prostředí.
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Ze statistiky obyvatel
V roce 2010 se v naší obci narodilo
11 dětí a zemřelo 7 občanů.
Přistěhovalo se 35 obyvatel a
odstěhováno je 41 obyvatel.
Počet obyvatel k 31. 12. 2010:
1131 osob (555 mužů, 576 žen)
Průměrný věk: 39 let

Plesová sezóna 2011
14.1. Papučový ples
22.1. Dětský maškarní ples MŠ
28.1. Ples ZŠ
5.2. Myslivecký ples
11.2. Obecní bál
19.2. Koňařský ples
25.2. Hasičský ples
5.3. Pochování basy

Tříkrálová sbírka

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,
František Šteyer 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 7:3016.4. Stanovský Jiří
81 let
12:00, čt a pá neordinuje
19.4. Adamčík Jan
83 let
Zubní lékař (MUDr. Helena Němečková)
29.4. Rozlívková Ivana
70 let
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 7:30KVĚTEN
12:30
2.5. Kosterová Antonie
83 let
tel.: 553 770 669
2.5. Kohoutová Eva
60 let
Dětský lékař (MUDr. Lebeda)
6.5. Vašíčková Marie
82 let
ordinace Štítina
po 12-13.15, út 14:45-16:30 (poradna pro
7.5. Miketová Marie
88 let
zvané), čt 7:30-8:15, pá 11-12:15
17.5. Malohlavová Valerie
82 let
ordinace Kravaře
18.5. Pustková Eliška
60 let
po 7.30-10.30, út 7.30-10.30 a 12:30-14
20.5. Holoubková Hana
50 let
(poradna), st 8-10, čt 9-11, pá 7:30-10
24.5. Bittnerová Jindřiška
84 let
tel . Štítina: 553 677 160
26.5. Martiníková Dalena
50 let
tel. Kravaře: 553 672 297
30.5. Holoubek Ferdinand
81 let
Seznam telefonních čísel
30.5. Martiník Miloš
50 let
ZŠ Mokré Lazce : 553 679 120
MŠ a školní jídelna: 553 679 117
Tenisové kurty: 722 181 561
ČERVEN
Restaurace Obecního domu, pí. Billerová:
1.6. Beněk Libor
50 let
728 353 304
6.6. Krhut Josef
86 let
Pohotovost:
8.6. Smolková Jiřina
84 let
zách. služba 155, policie 158, hasiči 150
27.6. Martiníková Marie
81 let
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

V prvních dnech letošního roku
proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. V
naší obci se do této akce zapojily čtyři
skupinky koledníků, kteří nás
navštívili v našich domovech. Při této
sbírce bylo v naší obci vybráno 26 564
Kč.
Děkuji jménem Charity i za sebe
koledníkům a hlavně všem, kteří
jakoukoli finanční částkou podpořili
tuto sbírku.

KALENDÁRIUM
LEDEN
12.1. Stojan Jan
12.1. Pavelková Zdenka
17.1. Hružíková Bedřiška
19.1. Ulrichová Anna
23.1. Hrubá Jarmila
25.1. Malohlavová Blažena

84 let
83 let
80 let
82 let
85 let
85 let

ÚNOR
1.2. Ulrich Jaroslav
1.2. Krhutová Marie
10.2. Bitnarová Milada
14.2. Kramná Ludmila
19.2. Seidlerová Marie
21.2. Bunčková Jarmila
22.2. Lexová Květoslava

85 let
80 let
86 let
50 let
81 let
84 let
60 let

BŘEZEN
14.3. Kudělová Květoslava
15.3. Bortlová Věra
16.3. Kostřica Jiří
18.3. Ondrová Anna
31.3. Gůrtlerová Libuše

80 let
70 let
85 let
60 let
60 let

DUBEN
5.4. Tyllová Anna
9.4. Procházková Anna
11.4. Juhaňák Bohumil

84 let
60 let
83 let

Blahopřejeme!
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Akce základní školy očima žáků
Nejlepší kluk školy
Píše se den 16. 12. 2010 a naše škola se
proměnila v arénu, kde právě probíhá soutěž,
kterou vymyslely holky z páté a čtvrté třídy. A
protože šlo o holky, bylo jasné, že se soutěž
bude týkat kluků. Proto se kluci, kteří měli
zájem, podepsali na lístek oznamující soutěž.
Ale pozor! Soutěž byla určená jen pro kluky
ze čtvrté a páté třídy.
Všechno se dlouho nacvičovalo a zkoušelo,
ale dočkali jsme se. Nastal den NKŠ tedy
Nejlepší Kluk Školy.
Začalo to tím, že jsme přišly my moderátorky Andrea Marková a Hanka
Balcarová - po molu, všem zamávaly a
zahájily soutěž. Poté se po molu prošli
porotci: paní ředitelka Vlasta Vlčková, Mája
Kudelová a Natka Bulejová. A už přišli
soutěžící, ukázali se porotě a obecenstvu a
odešli si sednout na své místo.
Následovalo několik soutěží a kvizů, kde se
body zapisovaly, aby jejich souhrnné
hodnocení rozhodlo o vítězi. Avšak aby
diváci neřekli, že nic pro to, aby jejich idol
vyhrál, nemohou udělat, tak proběhla i
divácká anketa. Titul diváků a pohár vyhrál
Richard Slouka.

Vánoční výstava
Od léta do zimy

strašidel. Třeba kostlivci, dýně,
čarodějnice a duchové. Moji rodiče se
nejvíc těšili na jablíčkové dobroty a
Hodně dlouho jsme se všichni připravovali svařené víno.
na tradiční prosincovou výstavu. Každý se
nějakým způsobem podílel na výrobě Už se těším na příští rok, protože už budu
výzdoby školy, někteří se učili zpívat páťák a budu strašit ve sklepě.
Lucka Peterková
koledy, další pomáhali s přípravou
vystoupení a byli i takoví, kteří dělali to
všechno dohromady a ještě se vraceli po
Škola v přírodě
obědě na "odpolední".
Děkujeme za pomoc nejen vám, ale i všem Letošní škola v přírodě se konala v
dalším aktérům, kteří se nějakým Beskydech na hotelu Čarták. Náš hotel byl
naproti nádherné a mohutné zvonice
způsobem na akci podíleli.
nazvané Soláň, v níž bylo informační
Pro každého, kdo by rád dílka viděl, ale centrum.
neměl dost času zajít na sobotní výstavku,
jsme všechno pečlivě nafotili a nahráli. Hned první den jsme vyrazili na túru, která
Prohlédnout si můžete vše na našich většinou vedla lesem. Také jsme celý týden
plnili úkoly Vikingů, které nebyly lehké.
webových stránkách.
Někdy nešlo jen o vítězství. Šlo o to
dokončit úkol, a ne nechat to být. Často po
Lampiónové hemžení nás chtěli věci přímo neuvěřitelné, ale když
Letošní lampiónové hemžení bylo se sejde dobrý tým, tak dokážeš všechno!

strašidelné a zábavné. Sraz byl v 17 hodin u
Obecního úřadu. Vytvořili jsme průvod
strašidelných bytostí a barevnými
lampióny jsme si svítili na cestu po obci a
do naší školy. Já jsem byla za upírku. Měla
A vše dohromady, tedy titul Nejlepší kluk jsem nakreslenou krev speciální červenou
školy, vyhrál kluk ze čtvrté třídy - Jarda barvou.
Stanovský!!!!
Po příchodu do školy na nás čekal
Andrea Marková, 4. třída strašidelný sklep. Byla tam spousta

V uplynulém roce jsme byli nuceni v souladu
s platnými předpisy změnit způsob úhrady
popelnic z žetonů na celoroční známky, které
se hradí podle počtu osob s trvalým bydlištěm
v obci ve výši 400,- Kč/osobu. Změna měla
za následek na straně jedné výrazné zvýšení
množství odpadů v popelnicích, na straně
druhé se snížilo množství odpadů spalovaných v domácích topeništích nebo odvážených na různé černé skládky. Abychom
všichni zaplatili za odvoz odpadů co
nejméně, je třeba v maximální možné míře
vytřídit všechny využitelné složky, zejména:
- všechny druhy plastů včetně obalů typu
TETRAPAK (ty jsou brány jako odpady
plastové, i když mají povrch z papíru), sběr i
nadále 1x za dva měsíce;
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A byl pátek a jelo se domů. Cesta trvala asi
dvě hodiny a my už se těšíme na příští rok!
Andrea Marková

Pavla Křížkovského. Dále je plánováno
zhruba v průběhu letošního roku zprovoznění sběrného místa pro velké elektrospotřebiče
(televize, ledničky, počítače,
- odpadní neznečištěný papír (noviny,
časopisy, lepenka, kartony, kancelářský mrazáky, elektrické sekačky apod.), které
papír, balicí papír), nepatří sem celé knihy s bude patrně umístěno v obecní stodole.
tvrdými deskami
(desky je nutno Nový způsob vytřiďování elektrozařízení
odstranit!), sběr v součinnosti se základní pro tzv. zpětný odběr“ přinese obci nejen
snížení nákladů za odvoz komunálního a
školou 2x ročně;
- velkoobjemový a nebezpečný odpad, velkoobjemového odpadu, ale i finanční
příspěvek podle množství nasbíraných
který je 2x ročně sbírán zvlášť;
zařízení. Současně se zjednoduší manipu- sklo (jsou na něj instalovány na třech lace s vyřazenými elektrozařízeními pro
místech kontejnery), sběr průběžně;
občany obce. Na kontejnery a vybavení
- baterie a drobné elektroodpady (fény, sběrného místa dostane rovněž obec
kulmy, malé vařiče, rádia apod.), které příspěvek od speciálních firem, které tato
kromě stávajícího sběrného místa ve škole zařízení sbírají, tzv. „kolektivních
bude možno nově průběžně ukládat již v systémů“. Podmínkou při sběru těchto
průběhu února do kontejnerů. Baterie a vyřazených zařízení je, že musí být
úsporné žárovky budou sbírány v přízemí KOMPLETNÍ, tedy nelze z nich vymontoobecního úřadu (nepatří sem žárovky vávat žádné součástky!
obyčejné, které se dávají do popelnic, ne Obec nadále hledá cestu zajištění sběru
do kontejnerů na sklo!) a elektrospotřebiče biologicky rozložitelných odpadů, zejména
do kontejneru u prodejny Hruška a na zeleně a klestí ze zahrad, které by se neměly
parkovišti na křižovatce ulic Jubilejní a ocitat v popelnicích.

Třídění odpadů v naší obci
Po delší době se opět ve zpravodaji vracíme
ke třídění komunálních odpadů, i když tato
problematika už zde byla
několikrát
probírána.

Týden pomalu ubíhal a náš pobyt v přírodě
se chýlil ke konci. Ve čtvrtek jsme měli
diskotéku, ale měla jeden problém, byla
krátká.

