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Statutární město Opava
Městská část Suché Lazce
 
 

Veřejné i utajované informace  o znaku a praporu obce 
Suché Lazce .      
 

        Obec Suché Lazce má v Severomoravském kraji  nechvalné jedno prvenství.  Jsme 
jediná obec  (poslední), která dosud nepoužívá  svůj  obecní znak a  taktéž nemá  prapor.

Tvorba nových obecních symbolů obecně:

Podle §5 zákona 128/2000 v platném znění mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, to 
znamená znakem a praporem. Pokud obec nemá historický, řádně udělený znak či prapor (což platí 
o všech obcích, které nebyly před rokem 1990 městy či městečky), má právo požádat Parlament ČR, resp. 
jím zřízený odborný heraldický podvýbor, o jejich udělení.

Při vytváření nových obecních symbolů je přitom nutno dbát především více či méně pevně stanovených 
zásad heraldické a vexilologické disciplíny a dále respektovat nutnost těsného významového vztahu znaku 
a praporu k obci, již má reprezentovat.

Existuje několik základních tématických okruhů, kterými se tvorba nového znaku a praporu může dát vést. 
V prvé  řadě  se  jedná  o vytvoření  tzv.  mluvícího  znamení  nebo  o navázání  na  historickou  pečetní 
a razítkovou symboliku obce, jež je výhodná zejména proto, že zachovává kontinujitu obecní symboliky 
a také proto, že do značné míry stanoví, co by na znaku mělo být. Není-li  možno nalézt otisk pečeti  či 
razítka,  případně je-li  vyobrazení  na  pečetním poli  nevhodné pro  svou přílišnou  složitost  k přepisu  do 
znaku,  nastupují  alternativní  tématické  okruhy,  jako  například  symbolickévyjádření  místního  světce  či 
patrona, odkaz na význačné události či pověsti  v dějinách obce, na erby někdejší vrchnosti, na výrazně 
jedinečný charakter obce, případně specifické historické či současné zaměstnání obyvatel, nebo na určitou 
přírodní zajímavost v okolí obce, atd.

Obecní prapor by měl odpovídat podobě obecního znaku. Ideálním případem je kombinace pruhů, barevně 
odvozených z tinktur znaku - ovšem v současnosti jsou již tyto možnosti  vyčerpány. Proto se přistupuje 
k tzv. opakování znaku, což znamená, že prapor obce má stejnou či velmi podobnou kompozici jako obecní  
znak.

 

 

Po převzetí funkce starosty jsem nalezl pohlednice obce, které měl v šuplíku můj předchůdce 
schované. Byl na nich vyobrazen čáp s  mládaty.  Zeptal jsem se pana Františka Halšky, který 
se zajímal o historii obce,  zda má obec nějaký znak nebo razítko se znakem, odpověděl, že 
žádný znak  obce není.
 

Jako dítě si pamatuji že pan učitel   Žurek vyprávěl   příběh.  Naše obec  byla dříve někde 
v místech dnešní Hoštaty a  v prostoru pod Břežím . Obec  prý  vyhořela.  Ve  vesnici vznikl 
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oheň a čáp který byl na střeše domu se pokusil zachránit své mláďata  tím že mával křídly.
 

Proto jsem měl za normální  že na pohlednici je vyobrazen čáp s mláďaty  a tak se dostal 
tento znak na první  list mnou vydaného zpravodaje.  V průběhu mé činnosti na obci jsem byl 
pozván na slavnostní křest  praporů  v Komárově a v Nových Sedlicích. To byla pobídka 
abych se začal intenzivně  zajímat, proč obec nemá dosud  znak a prapor.  Po neúspěšných 
pokusech  přimět někoho ze zastupitelstva  k  činnosti  v tomto směru jsem zahájil pátrání 
sám.  Z dokladů nalezených na úřadě v obci a zápisů jsem zjistil, že znak  čápa s mládaty 
nakreslila Dr. Břemkovi  paní  L.K.   Mé pátrání mě dovedlo až do Zemského archívu 
v Opavě.  Tam jsem získal informace o nejstarším razítku a taktéž byly nalezeny dvě kroniky 
obce tam uložené .
 

Obě kroniky jsem si  zapůjčil a za obecní peníze nechal  opsat první kroniku písařce v Opavě 
paní Žídková a druhou opsala paní Olga Smolinková  roz. Pchalková nyní bytem v Nových 
Sedlicích.   Tyto opsané kroniky jsem vytisknul osobně , uveřejnil  a po výtisku předal na 
Zemský archív Opava, včetně  disket s opisem kronik ,  Další výtisky  byly předány : 
Základní škole,  Knihovně v Suchých Lazcích, Klubu důchodců  a jeden výtisk zůstal na 
Obecním úřadě. Taktéž byla napsána kronika obce za rok 2000 a 2001. Kroniku za rok 2000 
zpracovala p. Marie Piková,  tuto jsem doplnil  o popis výstavby v obci.  
 

Pro informaci občanů o původu znaku obce a jeho historii jsem vytvořil nástěnku, na které 
byly uvedeny všechny údaje o jednání ohledně znaku obce.  Nástěnka  byla umístěna na stěně 
v kulturní místnosti, aby si pronajímatelé a hosté kulturního zařízení mohli s touto informací 
seznámit. V r. 2004 však byla odstraněna.  
 

Po ukončení mé činnosti na úřadě městské části Suché Lazce, jsem  očekával  kdy pojede můj 
nástupcea do Prahy  převzít oficiálně  v parlamentu od předsedkyně  vyboru   paní Němcové 
znak obce včetně  přiložených  dokumentů.   Nedočkal jsem se.  Zato mi sdělil pan  Karel 
Rusek  že napsal dopis Lazeckému zastupitelstvu (r.2003)  ve kterém je informuje  (viz kopie 
dopisu)  Zastupitelstvo obce na tento dopis nereagovalo  a v zápisech ze zasedání není o něm 
ani zmínka.   Hasiči si vyrobili znak s čápem a tento umístili na svá zařízení a mladé hasičské 
družstvo nazvali  “čápata“.
 

Na zpravodajích a webu obce se stále objevuje znak s čápem. Správcem na  Facebooku je 
stále zveřejňován a občané jsou dotazovaní  zda se jim líbí.  Obec  chystá  knihu o obci u 
příležitost  založení obce ( 640 let) Bude zajímavé si přečíst, proč po dobu  čtrnásti let je 
občanům  znak zatajován a kdo za to nese odpovědnost. 
 

Přes usilovnou snahu volených zástupců (zastupitelstva , vedení obce),  vedení komunistů, 
hasičů  a správce vebových  stránek o utajení obecního znaku a praporu  jsou  na stránkách 
Opavského  magistrátu   uvedeny  znaky a popisy praporů a znaků Opavy a jejich městských 
částí města . 
    
 
Odkaz na stránky města Opavy       
 

http://www.opava-city.cz/cs/zasady-pro-uzivani-znaku-vlajky-loga-statutarniho-mesta-opavy-
znaku-vlajek-mestskych-casti
 

 
 

Na jaře roku 2016 jsem byl na obci zaplatit poplatek za psa. Zeptal jsem se nového starosty a 
jeho zástupce,  zda mají předávací protokol při převzatí  úřadu. Oba tvrdili, že funkce byly 

http://www.opava-city.cz/cs/zasady-pro-uzivani-znaku-vlajky-loga-statutarniho-mesta-opavy-znaku-vlajek-mestskych-casti
http://www.opava-city.cz/cs/zasady-pro-uzivani-znaku-vlajky-loga-statutarniho-mesta-opavy-znaku-vlajek-mestskych-casti


předány bez protokolu a nebylo jim nic písemně předáno.   
 

 
 

Malinko podkladů - důkazů pro osvěžení paměti. 
 

Část z dokumentu „kronika obce za rok 2001“ kterou dosud obec nezveřejnila. 
 

 
 

Částečný výpis z kroniky .
 
Protože dosud nebyly  nalezeny doklady, které by potvrdily text,  na který se odvolává pan František 
Halška, prosím občany, kteří vědí kde se tyto dokumenty nachází, případně je mají doma, aby laskavě 
sdělili  kde je možno je zapůjčit, případně získat kopie.
 
Také byl údajně kolem roku 1948  ušit prapor s obecním znakem  ( možná složkou  Junák,  Orel).  
 
 Návrh znaku byl podroben ze strany Klubu důchodců, ale i občanů mnohdy  nesouhlasem. 
 
S některými občany, kteří měli zájem se seznámit s problematikou jsem hovořil a tito po seznámení 
s předloženými podklady mi dali za pravdu. Také byly vyrobeny dvě nástěnky s předloženými doklady a tyto  
byly umístěny v kulturním zařízení do 06/2002. Přes negativní postoj některých občanů, ale i některých 
zastupitelů nikdo z nich nepředložil po dobu projednávání (ani do dnešního dne) ani jeden důkaz o čápech. 
Jediný čáp s mláďaty je na dvou fotografiích obce z roku cca 1990 který nakreslila údajně paní Libuše 
Konečná na základě požadavku starosty obce.      
 
Otevřený protest byl zaznamenán ve formě rezoluce  ZO KSČM.  
 
 Úplný text:. 
 
 
 

Obecní zastupitelstvo
 

Městské části Opava -Suché Lazce.
 

                                                                                       V Suchých Lazcích , dne 1 srpna 2001
 

Rezoluce
 

My členové ZO KSČM č.21 Opava- Suché Lazce jsme byli starostou obce panem Hankým 
seznámeni se záměrem zastupitelstva změnit znak obce ( v razítku) a to místo “Čápa 
s mláďaty“ změnit na „pelikána“.

 

Starosta obce nás o této změně informoval na naší výroční schůzi, která se konala v měsíci 
březnu 2001 a na níž členové ZO KSČM s tímto návrhem nesouhlasili. Tento nesouhlas byl 
znovu přednesen v místnostech obecního zastupitelstva s. Jelonkem Lumírem a s. Vaškem 
Tomášem. Pan starosta stále tvrdil a opakoval, že tento „emblém pelikána“ je nejstarší razítko,  
které získal z archívu v Brně.

 

My členové vycházíme z ústního podání od nejstarších občanů obce jako byli Vašek Tomáš, 
st. Illík Reimund, Jelonek Jindřich, Havrlant Alois, a Pchálek Jan. Také dosud žijící pan 
Halška František st., tvrdí, že toto razítko „Čáp s mláďaty“ se používalo již za Rakousko 
Uherska  a i za „První republiky“. Zastáváme názor, že k tak závažnému problému by se měla 
vyjádřit občanská schůze  nebo mělo být vyhlášeno obecní  referendum. Nic takového se však 



neproběhlo ani se nepřipravuje. Není pravdou, že by nikdo neměl k této problematice 
připomínky, jak bylo uvedeno v zápise zastupitelstva. Mnoho občanů také vyslovilo svůj 
nesouhlas s tímto návrhem na setkání klubu důchodců.

 

Věříme, že obecní zastupitelstvo projedná a posoudí tuto rezoluci a zaujme stanovisko, které 
poved ke spokojenosti občanů a emblém „Čápa s mláďaty“ bude na razítku obce, čímž se dá 
historickým zvyklostem zadost.    

 

Za výbor ZO Kč:

 

Podpisy: Lumír Jelonek, Vašek Tomáš, nečitelný, Pchálková Emilie Pláček R… 

 

 
 

Odpověď:
 ZO KSČM č. 21
 

Opava – Suché Lazce
 

 
 
Váš dopis zn. naše zn Vyřizuje Suché Lazce
 Ze dne 03/2002/ÚMČ Suché Lazce R. Solný 13.1.2002

 
 

Věc : REZOLUCE - odpověď
 

K Vámi podané rezoluci tykající se problematiky znaku obce a úpravě památníku padlých 
v centrální části obce Vám sdělujeme následující:
 
obě rezoluce byly projednány na zasedání zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce se závěrem jejich 
předání primátorovi Města Opavy – zápis z jednání zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce ze dne 
9.10. 2001

dopisem primátora ze dne14.11. 2001 bylo konstatováno, že tyto rezoluce nemají všechny 
prvky petice a Rada města Opavy nepřijala k této problematice, žádné usnesení  a řešení celé 
problematiky je plně v kompetenci zastupitelstva  městské části Opava – Suché Lazce
na zasedání zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce bylo konstatováno, že přijatá 
usnesení k oběma bodům jsou platná.
usnesení  zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce ze dne 9.10. 2001
ZMČ schvaluje  V rámci  projektu „Rekonstrukce  centra  obce“  řešit  řádnou opravu celého 
památníku padlých
usnesení  zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce ze dne 5.6. 2001:
ZMČ Suché Lazce schvaluje znak městské části dle původního návrhu
 
S pozdravem   
                                                                             Statutární město Opava
                                                                     Úřad městské části Opava – Suché lazce
                                                                                      starosta    
 
                                                                                                 Václav Hanke
 



 
 

 
 

A doklad o klamání občanů členy ZO KSČM  č.21  viz např. dokumenty mého otce.     Zadní 
stana dokladu - dokumentu.
 

 

 
 

 

 



 
 

 

Opis dopisu pana Karla Ruska na obecní zastupitelstvo.    Zastupitelé dopis neprojednali  (byl 
zatajen- není o něm žádná zpráva  z jednání)  



 

 

 
 

 
 

 Takto jednali zastupitelé Podvihova  



 

 

 

 

Takto vypadaly stránky obce. 



Po nástupu nového starosty a  pod záštitou ZO KSČ č.21 a kronikáře  obce  se změnily 
aktuální webové stránky na čápa.  Aneb „ Vítěz může vše.“ 

Nové vedení obce znak obce neřeší. Viz volby 2014.   Přidali se taky  hasiči. 
Budeme čekat dalších 14 let nebo jenom do nových voleb? Proč kronikář  píše nepravdivé údaje na webových 
stránkách obce ? Kdo jej pověřil.  Proč bývalý starosta nepřevzal znak a prapor obce, nebo jej zatajil?  Proč je 
najednou objevil odkaz „Historie označení obce v úředních razítcích“ Dozvíme se kdo za  tím stojí?



 

 Volby 2014: Suché Lazce – Společně

Zpracoval:   Václav Hanke
 

Únor 2017
 


