
 

 

                                Sucholazecký zpravodaj 

                                                                                                                                srpen 2011   

 
 

Vážení spoluobčané, 
v tomto čísle Vám představíme program oslav Sucholazeckého posvícení, dále Vás chce Zastupitelstvo MČ 

Opava – Suché Lazce  informovat o své činnosti od minulého vydání Zpravodaje. Představíme Vám novou 

vyhlášku o dodrţování klidu platnou pro území Opavy včetně městských částí. Se svou činností Vás 

seznámí zájmové organizace a sdruţení naší obce.  

 

Program oslav Sucholazeckého posvícení 2011 

Pátek 2. září 

16.00-23.00   odpolední a večerní zábavné atrakce pro děti i dospělé, kolotoče, střelnice 

17.00             fotbalové utkání svobodní vers. ţenatí na obecním hřišti              

Sobota 3. září 

kolotoče, střelnice, skákací nafukovací atrakce, pouťové cukrovinky 

Program pro děti a rodiče 

15.00-17.00    soutěţní odpoledne pro děti - soutěţe o ceny pro děti i rodiče, Caruso Show-soutěţ  

                       ve zpěvu i přednesu, pro nejmenší Slavíček, hledání stříbrného a zlatého pokladu 

17.00-18.30    diskotéka pro děti a mládeţ se soutěţemi 

18.30-20.00    host programu – super podívaná se sportovní tématikou  

Večerní program 

20.00-22.00   hudební duo BM music – ţivá hudba k tanci 

22.00-22.15   Obecní ohňostroj                                                                                                                                                                      

22.30-23.00   Soutěţ v přetahování lanem čtyřčlenných druţstev muţů i ţen O basu piva starosty obce      

Suché Lazce 

23.00-00.30   Soutěţ Karaoke Super Star s vyhlášením  a oceněním vítězů 

00.30-03.00  Diskotéka pro kaţdého - nejţádanější české i zahraniční hity k tanci 

Neděle 4. září 

Posvicenská mše svatá  

V 10.30 se koná Posvícenská poutní mše ke cti Andělů Svatých. Hlavním celebrantem slavnosti bude 

P.Mgr. Petr Kříbek duchovní správce farnosti Opava – Jaktař. Po bohosluţbě se bude konat ţehnání a 

předávání chleba a soli tzv. Doţínky. Nešpory „Te Deum“ a svátostní poţehnání budou v 15.00 hodin. 

 

10.00             soutěţní zápas v kopané mladší  ţáci : Suché Lazce - Kobeřice  

13.00-22.00 odpolední a večerní zábavné atrakce pro děti i dospělé,kolotoče, střelnice, skákací 

nafukovací atrakce, pouťové cukrovinky. 

Pondělí 5. září 

Starosta dětem – dopolední kolotoče pro školní děti 

17 00              soutěţní zápas v kopané mini ţáci : Suché Lazce – Pustá Polom 

Po celou dobu oslav bude zajištěno občerstvení. Na oslavy Vás i Vaše hosty zve zastupitelstvo obce a 

přeje Vám příjemnou zábavu.  



 

 

Z činnosti zastupitelstva 
 

Zastupitelstvo obce projednávalo na svých zasedáních mimo jiné neutěšený stav vozovky ve spodní 

části obce, starostovi se po dlouhých jednáních na Krajské správě silnic podařilo tuto akci úspěšně 

prosadit. Ke generální opravě vozovky došlo v měsíci červenci. Zároveň byla provedena oprava 

výtluků v ostatních částech hlavní silnice. Další opravy vozovek proběhly v ulicích Na pískovně a 

Ke Stráţnici. V ulici Na Pískovně bylo provedeno jiné rozmístění obecního rozhlasu, tak aby to 

vyhovovalo všem občanům na této ulici.  

Byla dokončena oprava pomníku padlých u kterého proběhly dne 22.4. oslavy osvobození obce, s 

lampiónovým průvodem a následným ohňostrojem. Památku padlých přišlo uctít mnoho občanů a 

hlavně mládeţe, coţ je potěšující, ţe nezapomínáme na občany, kteří poloţili ţivot za naší svobodu. 

Byla dokončena přístavba skladu pro obecní malotraktor s příslušenstvím u hasičské zbrojnice a jiţ 

se čeká pouze na kolaudaci této stavby. Protoţe se stavba prováděla převáţně formou brigád, chtěli 

bychom poděkovat všem občanům, kteří se na této akci podíleli a jsme rádi, ţe se mezi námi najdou 

občané, kteří jsou ochotni připojit se k dobré věci, která bude sloţit všem občanům naší obce. 

Zastupitelé schválili zahájení činnosti tzv. Veřejné sluţby, která umoţní částečný finanční příjem 

občanů, kteří dlouhodobě nemohou najít práci a budou tuto činnost vykonávat v naší obci. Dále 

schválili provedení údrţbových prací na obecním hřišti po ukončení fotbalové sezony, tak aby tato 

plocha byla v kondici na celou příští sezonu. Dále zastupitelé schválili generální opravu motoru 

obecního malotraktoru před zimní sezonou a nákup nové rotační sekačky pro údrţbu zeleně v obci. 

Na popud místní školy chceme instalovat ve středu obce skříňky, kde by mohli členové sloţek a 

sdruţení v obci prezentovat svou činnost. Vyzýváme proto výbory sloţek, aby se (pokud mají zájem 

se prezentovat) o místo v těchto skříňkách přihlásili na obecním úřadě. 

V pondělí 22. srpna zasáhla naši obec  velká průtrţ mračen a bahno opět zaplavilo  ulice Ke 

Stráţnici, Přeroveckou a K Vodojemu. Nezměrným úsilím zaměstnanců obce, zásahové jednotky 

SDH Suché Lazce a dalších občanů se podařilo následky této kalamity odstranit a chtěli bychom 

touto cestou poděkovat všem, kteří přiloţili ruku k dílu a není jim lhostejné jak naše obec vypadá. 

Pod záštitou obce proběhl v sále restaurace u Balů šachový turnaj, na který se sjeli borci z celé 

republiky, ze Slovenska a Polska. 

Z ostatních akcí, které v uplynulém období proběhly bychom chtěli zmínit Pálení čarodějnic 

pořádané v květnu našimi hasiči, velký ohlas měla akce uspořádána členy AVZO TSČ ČR a to 

závody ve střelbě z maloráţky tříčlenných druţstev, s následnou soutěţí pro děti ve střelbě ze 

vzduchovky a velmi se povedl i Dětský den uspořádaný na obecním hřišti členy Tělovýchovné 

jednoty. Je vidět, ţe v naší obci existují aktivní sloţky, které jsou ochotny připravit zábavu pro 

všechny občany obce, za coţ jim chceme poděkovat, ale mrzí nás, ţe o některé akce není ze strany 

občanů zájem. 

Chtěli bychom občany upozornit na nešvar, který panuje v naší obci a který naše občany trápí. Jsou 

to volně se potulující psi, kteří se objevují ve všech částech obce. Volně se potulující pes je vţdy 

potencionálně nebezpečný, protoţe ten kdo ho potká nemůţe předpokládat, jak na něj tento pes 

zareaguje. Majitel psa je povinen si svého psa zabezpečit a na veřejnosti ho musí mít na vodítku a 

s náhubkem. Nedodrţování této vyhlášky bude postihováno jako přestupek, volně pobíhající psi 

budou odchytáváni městskou policii. Kaţdý občan, který se cítí být ohroţen volně pobíhajícím psem 

má právo přivolat městskou policii na lince 156. 

Dále bychom Vás chtěli seznámit s podstatnou části Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o ochraně 

nočního klidu a regulaci hlučných činností,  vydanou radou města Opavy: 

 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek na území Statutárního města Opavy  nebo být v rozporu        

s dobrými mravy, ochranou bezpečností, zdraví a majetku, je rušení nočního klidu a používání hlučných    

přístrojů a zařízení v nevhodnou dobu. 

Omezení činností 

Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit 

hlučné projevy, jakými jsou verbální projevy, živá i reprodukovaná hudba apod. 



Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 06.00 hod. do 

13.00 hod. a od 19.00 hod. do 22.00 hod.  veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů 

způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů apod. 

Výjimky 

Za rušení nočního klidu dle této vyhlášky se nepovažuje hluk vznikající při svozu komunálního odpadu 

zajišťovaném svozovou společností v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou, jejímž předmětem 

je úprava nakládání s komunálním odpadem na území Statutárního města Opavy, a hluk vznikající 

v souvislosti se zásobováním prodejen potravin. 

V odůvodněných případech, např. pro pořádání kulturních a sportovních podniků, může Rada Statutárního 

města Opavy povolit výjimku z povinnosti zachovávat klid a omezit hlučné projevy stanovené článkem 3 

odst. 1 této vyhlášky; pro území městské části povoluje výjimku starosta městské části. Výjimku je 

možné povolit pouze v jednotlivých případech, nikoliv na delší časové období. 

Z  našich spolků 

         

Fotbalový oddíl  TJ Suché Lazce 
Mladší žáci 

Jarní část sezóny 2010-11 po vcelku vydařené zimní přípravě pro tým nezačala moc přívětivě. Jarní 

nepřízeň počasí a velká nemocnost způsobily velké problémy s odehráním zápasu ve stanovených 

termínech. Za mladší ţáky museli mnohokrát nastupovat i mini ţáci a doplňovat tak velmi prořídlou 

sestavu. Celá jarní část nakonec proběhla v jednom měsíci, kdy jsme odehráli šest utkání za sebou. 

Malá šíře kádru a absence bývalých fotbalových opor měla za následek získání jen jednoho bodu za 

remízu s Holasovicemi a nakonec i sestup na poslední místo tabulky. Králem střelců se v uplynulé 

sezóně stal s 5 góly Petr Štěpán patřící mezi sedm hráčů, kterým se podařilo dát během sezóny 

branku.  

Někteří nejstarší hráči odcházejí na hostování, ale pro novou sezónu se podařilo zajistit několik 

hráčských posil z Komárova. Také návrat skvělé brankářky Terezy Lacuchové z hostování v Baníku 

Ostrava jistě pomůţe celku k lepším výsledkům. Doufejme, ţe se také podaří rozšířit i řady našich 

trenérů. 

 
V novém ročníku mladé fotbalisty čekají i zcela noví soupeři a diváci se můţou těšit na zápasy s 

celky Háje, Hněvošic, Chlebičova, Kobeřic a Oldřišova. Domácí zápasy odehrají mladší ţáci jako 

vţdy v neděli v 10 hodin. 

 

 



Mini žáci 

Jako mladší tak i mini ţáci se celé jaro potýkali s absencí hráčů základní sestavy a tak výsledky 

uhrané v podzimní části se na jaře nepodařilo zopakovat. Naštěstí výhra 2:1 nad posledními 

Holasovicemi zajistila mini ţákům zisk celkem 11 bodů a obsazení 5. místa ve skupině. Králem 

střelců se mezi nejmladšími stal Tomáš Vašek se 7 zásahy. Mezi dalšími šesti střelci mini ţáků jsou 

také Michal Friedel a Jiří Skupina, kterým se podařilo dvakrát skórovat za oba celky.  

 
Také mini ţáky čeká v srpnu tréninkový přípravný kemp na nový ročník. Ten bude pro hráče i 

fanoušky zcela jiný neţ předchozí ročníky. Mini ţáci se totiţ zúčastní okresní soutěţe hrané 

systémem 1+4 tedy brankář a čtyři hráči v poli. Také celá tato soutěţ, oproti minulému ročníku, je 

účastí jen vesnických celků vyrovnanější a tím bude atraktivnější pro diváky. Ti se mohou od září 

vţdy v pondělí v 17 hodin těšit na domácí zápasy našich nejmenších s celky Háje, Komárova, 

Oldřišova, Strahovic, Štítiny, Štěpánkovic a Velkých Hoštic.  

Více informací naleznete na webových stránkách http://tjminisuchelazce.webnode.cz 

                 Za druţstvo ţáků  Vašek Tomáš 

Rozpisy soutěţí 

   Ostroj mini ţáci 4+1 

 Háj ve Slezsku Suché Lazce 29.08. 17:00 PO  

 Suché Lazce             Pustá Polom 05.09. 17:00 PO  

 Suché Lazce             Velké Hoštice 12.09. 17:00 PO  

 Skřipov  Suché Lazce 17.09. 14:00 SO  

 Suché Lazce             Štítina  26.09. 17:00 PO  

 Oldřišov  Suché Lazce 03.10. 16:00 PO  

 Suché Lazce             Štěpánkovice 10.10. 16:00 PO  

 Suché Lazce             Strahovice 17.10. 16:00 PO  

 Komárov  Suché Lazce 27.10. 15:30 ČT  

 

Šahrán- mladší ţáci 1+7 

Háj ve Slezsku Suché Lazce 26.08. 17:00 PÁ 

Suché Lazce             Hněvošice 04.09. 10:00 NE 

Suché Lazce             Chlebičov 11.09. 10:00 NE 

Suché Lazce             Oldřišov 18.09. 10:00 NE 

Kobeřice  Suché Lazce 25.09. 10:00 NE 

 Suché Lazce            Háj ve Slezsku 02.10. 10:00 NE 

 Hněvošice             Suché Lazce 09.10. 13:15 NE 

Suché Lazce             Kobeřice 16.10. 10:00 NE 

Oldřišov  Suché Lazce 22.10. 12:45 SO 

Chlebičov  Suché Lazce 29.10. 11:45 SO 

http://tjminisuchelazce.webnode.cz/


 

Myslivecké sdružení Hošťata 

 

Jako jiţ tradičně Vás chceme informovat o činnosti MS Hošťata v  roce 2011. 

Začátek roku byl pro myslivce velmi hektický, neboť stále probíhalo přikrmování zvěře v době 

nouze a navíc v lednu probíhalo celoplošné odčervování srnčí zvěře. Účinná látka proti 

střečkovitosti u srnčí zvěře byla aplikována v granulích a ve dvou etapách podávána srnčí zvěři 

v krmelcích. Střečkovitost je onemocnění způsobené larvami hmyzu podobného mouchám. Podle 

místa, kde larvy parazitují dělíme střečky na nosní, hltanové, podkoţní a útrobní. Srnčí zvěře 

napadená tímto onemocněním postupně chřadne, je stresovaná, ztrácí na váze a hyne. Po mnoha 

letech, kdy toto léčení probíhalo jen v některých honitbách, zajistil organizační stránku Okresní 

myslivecký spolek Opava, čímţ se do tohoto přeléčení, zapojilo mnoho mysliveckých sdruţení 

nejen z Opavy, ale i z Vítkova, Kravař a Hlučína. 

Začátkem března proběhla výroční schůze MS Hošťata, na které zhodnotil uplynulý myslivecký rok 

2010. Byla vybudována nová myslivecká zařízení – 2 posedy a několik sedaček, 1 velký krmelec a 

stávající krmelce opraveny. V honitbě byly vysázeny keře, ovocné stromky a další plodonosné a 

solitérní dřeviny. 

 
Mimo tradiční zprávu mysliveckého předsedy pana Věntuse Josefa ml., mysliveckého hospodáře 

pana Václava Ţůrka, jsme měli příjemnou povinnost předat Čestná uznání Českomoravské 

myslivecké jednoty – Okresního mysliveckého spolku Opava pro naše dlouhodobé členy tj. 

pana Tomáše Vaška, pana Josefa Věntuse st. a pana Jiřího Kašpárka. Svůj ţivot zasvětili 

myslivosti, péči o krajinu. Pan Josef Věntus je rovněţ uznávaným kynologem, za kterým chodí pro 

radu nejen začátečníci v chovu a výcviku loveckých psů, ale i protřelí kynologové. Pan Tomáš 

Vašek, se v letošním roce aktivně podílí na zazvěřování honitby baţantí zvěří. Výše citovaní jsou 

stále aktivními členy sdruţení! Všichni tři jsou drţiteli loveckého lístku jiţ bezmála 60 let, coţ 

můţeme jen obdivovat a přát jim ještě plno síly a pevné zdraví do dalších let. 

V dubnu začaly pro členy kaţdoroční brigády, na kterých byly dosazovány remízky (jiţ vyhlášené 

OŢP MMO jako významné krajinné prvky). Vzhledem k tomu, ţe se tyto remízky staly jedinou 

krytinou pro zvěř v podzimním období, došlo u některých keřů a stromků k úplné devastaci 

vegetativních výhonů. Myslivecké sdruţení proto přistoupilo k razantnímu řešení, a to k oplocení 

části remízku. Věříme, ţe u keřů a stromků dojde k rychlejšímu zapojení dřevin, a tím zpřístupnění 

zajištěné krytiny pro zvěř bez rizika jejího úplného poškození. 

V remízku „Hošťata“ proběhla brigáda, které se zúčastnila většina členů našeho sdruţení včetně 

několika občanů Suchých Lazců a Komárova.  



 
Část „obecního lesa“ – Městské části Opava-Komárov (dále jen „MČ“), byla prořezána, byly 

vykáceny uschlé a poškozené stromy. Na pozemku byly vysázeny meliorační dřeviny cca 1500 ks 

(jedle bělokorá, dub letní, buk lesní), ale rovněţ smrk ztepilý, který by neměl z našich lesů vymizet. 

Pro drobnou zvěř byly vysázeny keře-kaliny a ovocné stromky, které nesmí chybět v ţádném 

remízu. Celá plocha byla následně oplocena. Většinu finančních prostředků, které byly vyuţity na 

nákup dřevin, uvolnila MČ Opava-Komárov na naši ţádost. 

Myslivecké sdružení plánuje, v této a dalších lokalitách, pokračovat s obnovou remízů na 

obecních pozemcích, což kladně posoudil i odbor hlavního architekta a ÚP MMO, který sdělil, 

že souhlasí s plánovanou výsadbou keřů a stromů v honitbě Hošťata. V současné době se 

pořizuje nový Územní plán Opavy, který se změnou využití předmětných ploch nepočítá 

(mimo jiné i remíz a lesík „Hošťata“) a bude respektovat dosavadní využití tj. drobná a 

rozptýlená zeleň. Pevně věříme, tak to i zůstane. 

V květnu (jako kaţdoročně) byl proveden úklid a desinfekce krmných zařízení a zásypů, které jsou 

tak zbaveny zárodků nemocí a parazitů, kteří se v těchto místech často vyskytují z důvodu 

soustředění většího mnoţství zvěře v zimním období. 

V červnu proběhl tradiční střelecký den MS Hošťata na střelnici v Uhlířově. Opět proběhla soutěţ 

ve střelbě z kulové zbraně na 50 m bez opory, kterou letos vyhrál pan Miloslav Střilka. Vítěz 

kulové střelby obdrţel malovaný terč s podpisy všech střelců. V brokové střelbě zvítězil po druhé za 

sebou Dalibor Kubesa, pan Ţůrek Václav skončil na krásném druhém místě a třetí skončil otec 

vítěze pan Radomír Kubesa. Co k tomu dodat, „rod Kubesů“ v letošním roce exceloval. Pro vítěze 

brokové střelby byl letos připraven Putovní pohár MS Hošťata. Ukončení střeleckého dne proběhlo 

na Stráţnici v Suchých Lazcích, kde také proběhla oslava ţivotního jubilea našeho člena pana 

Milana Konečného. Touto cestou mu ještě jednou všichni přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné 

pohody.  

Po několika urgencích z řad myslivců na úhyny zvěře, způsobené sráţkou s motorovými vozidly 

proběhlo jednání Správy silnic Moravskoslezského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a okresních 

mysliveckých spolků Moravskoslezského kraje. Výsledkem tohoto jednání bylo vyčlenění 

finančních prostředků ve výši 270 000 Kč pro realizaci projektu „Prevence dopravních nehod 

způsobených zvěří“. Tato částka bude rozdělena podle uváţení SSMSK a pojišťovny Generali 

(financuje projekt částkou 150.000,-Kč a Moravskoslezský kraj částkou 120.000,-Kč) mezi 

jednotlivé OMSy MSK. Předpokládaný termín realizace projektu byl stanoven na měsíc srpen.  

Do projektu se přihlásilo 19 mysliveckých sdruţení OMS Opava, jejichţ celková navrţená 

kilometráţ silnic I., II. a III. tříd k ochránění pachovými ohradníky byla přes 95 km. Myslivecké 

sdruţení Hošťata se do tohoto projektu rovněţ přihlásilo, protoţe na silnicích naší honitby je 

kaţdoročně usmrceno cca 40 ks srnčí zvěře, 5 ks zvěře černé (divočák) a počty zajíců usmrcených 

motorovými vozidly jde do několika desítek. 
 



 
Obdrţeli jsme pachový ohradník Hagopur, který bude v měsíci srpnu aplikován na stromy lemující 

cestu z Komárova na Podvihov. Tam, kde stromy nejsou, budou instalovány kůly a látka na ně 

aplikována po obou stranách komunikace. Takto bude ošetřeno 4,5 km komunikace. Látka bude po 

8-10ti týdnech aplikována znovu. MS Hošťata bude sledovat účinnost pachových ohradníků na 

počty usmrcených kusů zvěře u této komunikace a na dalších komunikacích vyskytujících se v naší 

honitbě, kde přípravek aplikován nebude. Výsledky budou předány OMSu Opava k celkovému 

vyhodnocení projektu. Pevně věříme, ţe alespoň v této části honitby budou sráţky se zvěří 

podstatně menší neţ doposud. 

Jako i v loňském roce, tak i v letošním nebude myslivecké druţení pořádat hony na drobnou zvěř. 

Budou pouze organizovány naháňky v případě přítomnosti černé zvěře v lesních částech honitby, 

kde se bude lovit i zvěř škodná (kuna,liška). Naopak se plánuje vypouštění 10 ks zajíců a dalších 

kusů baţantí zvěře do honitby. 

V závěru našeho příspěvku bychom chtěli poděkovat zastupitelům a starostům Městských částí 

Opava-Suché Lazce, Opava-Komárov a Opava-Podvihov za jejich finanční příspěvky, které byly 

pouţity na zvelebování naší honitby. Touto cestou chceme pozvat nejen je, ale i Vás čtenáře 

Sucholazeckého zpravodaje na jiţ tradiční „Myslivecký ples“, který bude MS Hošťata pořádat 

14.1.2012 jako vţdy v Podvihově. K poslechu a hlavně k tanci bude hrát kapela „MERKUR“. 

Doufáme ţe Vás přiláká nejen vynikající hudba, ale také bohatá tombola. 

 

S pozdravem „Myslivosti Zdar!“              za výbor MS Hošťata Jana Ţidková  

                                                                         

Klub důchodců píše 

 

Na vědomí nám bylo dáno, ţe nastal čas,vydat občanům vsi zpravodaj zas.  

Vedle místního rozhlasu, v němţ náš starosta(poznáte jej po hlasu) nám strohé zprávy občas sdělí, 

zpravodaj ve větší míře informace nám podává(šéfredaktor to je hlava) můţete jej číst i o neděli. 

Uvykli jsme m.j. v tomto občasníku číst: 

- o činnosti místní školy zprávy paní ředitelky 

- o střeleckém klubu polních kuší, jaký mají úspěch velký 

- o plnění soutěţních úkolů našich hasičů (dříve poţárníci) 

- i jak střílí a jak drţí spolu bývalého Svazarmu činovníci 

- chlubí se zde místní fotbaloví borci, pro svou píli, ţe nejsou v soutěţích na konci 

- téţ ve zpravodaji oznamují nimrodi, co se jim čas od času v přírodě přihodí 

 



 

V pestré mozaice společenského v obci dění, ani Klub důchodců nechce upadnout v zapomnění,  

proto zde píšeme o činnosti našeho shromáţdění. 

 V lednu k němu patří zhodnocení předešlého konání, kdyţ se sníh a vítr po vsi prohání. 

 V únoru po patřičném referendu konali jsme u Baly taneční merendu. Masky byly nápadité,  

aţ smíchy k popukání, i porota vyslovila maškarám své uznání. 

 Na březnovém shromáţdění, dle zvyku jsme vzpomenuli MDŢ, dali jsme si na tom záleţet. 

 V dubnu slavili jsme svátky jara, i zde děcka ze školy přednášela, zpívala a na nástroje hrála. 

 V pátém měsíci jsme básní směsici připomněli sobě dílo Fráně Směje, místního rodáka. Kaţdá z jeho 

básní je nám blízká a u srdce hřeje. 

 V měsíci červnu pod pergolou restaurace HEJA, naším uším jemná hudba zněla v provedení dětí pana 

Slavíka. Něţ byla podána vydařená smaţenice, shodného data vzpomněli jsme na Lidice, dle zvyku na 

našich setkáních osvětu šíříce. 

 V červenci jsme v dešti zavítali ke Kašpárkům do Mlýnka, před nepohodou nás chránila hospůdka 

malinká. Podáván byl guláš, pivo, některým téţ grog, bylo tomu tak i minulý rok. 

Pro výbor je zadostiučinění, ţe k tomuto programu od našich členů, výtek nám známo  není, nesedáme 

spolu ve zlosti. Kdo by nechtěl napsanému věřit, nechť se přijde podívat na naše zvyklosti. 

 

                                                                                                          Výbor Klubu důchodců, Suché Lazce 

 

Střelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích  

 

Halová sezóna, která probíhala od listopadu do března, byla ukončena halovým Mistrovstvím České 

republiky. Na tomto mistrovství uspořádaném v Opavě se Oldřich Kubesa v kategorií seniorů 

umístil na nepopulárním 4. místě, Sabina Kubesová mezi ţenami vystřílela 2. příčku a Kateřina 

Volná v kategorii juniorů získala 5. místo. V soutěţi druţstev jsme ve sloţení Oldřich Kubesa, 

Sabina Kubesová a Kateřina volná obsadili 8. příčku. V dubnu začala venkovní sezóna a s ní i 

soutěţe Český pohár jednotlivců a Česká liga druţstev. Druţstvo Suchých Lazců střílí ve 2. lize, 

kde však bojuje o postup do ligy 1. První závod venkovní sezóny připravil oddíl TJ Opava na hřišti 

Litultovic. Oldřich Kubesa mezi seniory obsadil 4. místo, Sabina Kubesová se v kategorii ţen 

umístila na místě 2. a Kateřina Volná v juniorech vystřílela úţasné 1. místo.  

 
 



 

Další závod se konal v Ostravě – Třebovicích, kde se shodně Oldřich Kubesa, Sabina Kubesová i 

Kateřina Volná prostříleli na 3. příčku. Třetí závod sezóny hostil Chlum u Hradce Králové. Oldřich 

Kubesa vystřílel 6. místo, Sabina Kubesová se umístila na 2. příčce a Kateřina Volná obsadila 4. 

místo. 

Další závod, kterého jsme se zúčastnili, byl Světový pohár Bohemia Cup konaný v Otrokovicích. 

Mezi zahraniční konkurencí se Oldřich Kubesa prostřílel na 8. příčku, Sabina Kubesová obsadila 5. 

místo a Kateřina Volná se umístila na 7. příčce. Po tomto závodě proběhla nominace na Mistrovství 

Evropy. Výbor Českého svazu polních kuší vyslal 11 členný tým, ve kterém nechyběli ani střelci ze 

Suchých Lazců, a to Oldřich Kubesa a Sabina Kubesová. 

Mistrovství Evropy se konalo 2. - 6. 8. 2011 v Maďarsku v Budapešti. Na mistrovství bojovalo o 

titul Mistra Evropy celkem 99 střelců v 5 kategoriích. Oldřich Kubesa se mezi seniory prostřílel na 

krásné 10. místo a Sabina Kubesová v kategorii ţen vystřílela 21. místo.  

 

 
Dalším velkým závodem bude Mistrovství České republiky, které se uskuteční 20. – 21. 8. 2011 

v Ostravě – Mariánských Horách na lukostřeleckém hřišti. Do konce venkovní sezóny se ještě 

zúčastníme 2 závodů a to v září v Kostelci na Hané a 8. října 2011 na místním obecním hřišti, kde 

vás všechny srdečně zveme.               

    Za Střelecký klub polní kuše Sabina Kubesová 

ZO Skála – AVZO TSČ ČR 

  

Začátek jara byl pro členy Základní organizace Asociace víceúčelových základních organizací 

technických sportů a činností v Suchých Lazcích, stejně jako kaţdoročně, ve znamení úklidu 

střelnice po zimě a zprovoznění celého areálu na sezónu. 

Začátek střelecké sezóny byl ve znamení přípravy pohárové soutěţe ve střelbě z maloráţky, která se 

bez přerušení konala jiţ po šestadvacáté. Soutěţ se tradičně koná v rámci oslav osvobození obce, 

z čehoţ vyplývá také název soutěţe „O pohár osvobození Suchých Lazců“. Za krásného jarního 

počasí zahájil střelecké klání starosta obce Miroslav Kostřiba. Soutěţilo se ve 3 kategoriích. 

Kategorii nejmladších střelců do 15 let vyhrál Stráţný Pavel z SK Vítkovice, kategorii dospělých 

vyhrál Šedo Štefan z SK Vítkovice a v kategorii veteránů nad 45 let zvítězil Vilkus Jan z SK 

Hlučín. Z místní organizace se nejlépe umístil na 4. místě mezi veterány Břetislav Janošek. Dále se 

zúčastnili Oldřich Kubesa, Rudolf Volný, Zdeněk Diehel, Richard Dener a Václav Pchálek. Celkem 

soutěţilo 29 střelců. 

V květnu připravili členové místní základní organizace AVZO pod záštitou obecního úřadu a za 

jeho finančního příspěvku soutěţ ve střelbě z maloráţky pro občanská sdruţení a druţstva sloţená 

z jednotlivých ulic. Ačkoliv soutěţ byla z důvodu krajně nepříznivého počasí na poslední chvíli 

přesunuta na neděli 29. května, zúčastnilo se celkem 11 tříčlenných druţstev. Netradiční soutěţ, při 



níţ si střelci losovali jak pořadí střeleckého stavu, tak i maloráţku, vyhrálo podle očekávání 

druţstvo AVZO před druţstvem Zastupitelé a třetí místo obsadilo druţstvo Kuše. 

Po ukončení soutěţe dospělých proběhla soutěţ dětí ve střelbě ze vzduchové pušky. Starší děti 

střílely do sportovních terčů, nejmladší pak do sklopných terčů.  Nebylo vůbec důleţité, kdo zvítězí, 

hlavní zaměření bylo děti pobavit a dát jim moţnost zastřílet si z opravdové pušky. Všichni 

zúčastnění byli odměněni sladkým balíčkem a špekáčkem, který si na místě opékali. Podle ohlasu 

všech zúčastněných v obou soutěţích se akce líbila, my jsme získali na první takovéto akci 

poznatky, které jiţ v plánovaním příštím ročníku vyuţijeme. 

V červnu jsme v rámci dětského dne, který pořádala sloţka TJ Suché Lazce, připravili střelbu ze 

vzduchové pušky. 

          Břetislav Janošek 

Sbor dobrovolných hasičů v Suchých Lazcích 

 

Činnost mladých hasičů 

Jarní sezónu měli sucholazečtí hasiči opět velmi pestrou. Jako kaţdý rok uspořádali vedoucí pro své 

mladé svěřence a širokou veřejnost Pálení čarodějnic v areálu na Stráţnici. Velmi oblíbená akce se i 

letos setkala s velkým nadšením všech příznivců her a zábavy. Opět se nádherně vydařilo počasí a 

tak i letos mohli čarodějnice i kouzelníci všech věkových kategorií oprášit svá košťátka a jiné 

dopravní prostředky, pochlubit se svými kostýmy, zasoutěţit si a projet se na koni i poníkovi. 

Všichni si pochutnali na výtečné smaţenici a nejen děti odcházely spokojené a s úsměvem. 

Jarní příprava mládeţe probíhala střídavě u hasičárny a na tréninkové dráze u hřiště. Všechen dril a 

úsilí byl pak zúročen na 4 soutěţích s nejrůznějšími úspěchy. Těmi největšími bylo bezesporu 2. 

místo ve Hře Plamen a postup mladších ţáků do vyššího kola pod vedením Davida Vavrečky, 

Sabiny Kubesové a pomoci Zuzany Holušové a Tomáše Krejčího. Postup do okresního kola byl sice 

velkou šancí změřit své síly s nejlepšími druţstvy našeho okresu, ale pro nepřízeň počasí se soutěţ 

vůbec nekonala. Další naše druţstvo mladších ţáků se umístilo ve Hře Plamen na 9. místě. Starší 

ţáci obsadili 8. místo. Největším úspěchem sezóny 2010/2011 byl dosaţený výkon Karla Adamce. 

Reprezentoval nejen SDH Suché Lazce, ale také okres Opava, a to 12.června v Třinci, kde se 

konalo krajské kolo hry Plamen. Ve velké konkurenci vybojoval 15. místo. Posezení u hasičárny s 

opékáním párků a malou odměnou byl pak pěkným zakončením hasičské sezóny před prázdninovou 

přestávkou. S některými se však vedoucí neloučili na dlouho.  

V jiţ osvědčeném termínu 1.týdne prázdnin se uskutečnil 15. hasičský tábor u vodní nádrţe Barnov. 

Kapacita ubytování je vţdy omezena, tak ani letos se tábora, i přes velký zájem, nemohlo účastnit 

více jak 40 dětí. Druţstva Palmiček, Yeťáků, Simpsonových a Skippíků bojovala o vítězství v 

celotáborové hře. Zpestřením byla šípkovaná krásnou přírodou, výlet k nedalekému Spálovskému 

mlýnu, nesměla chybět noční hra a samozřejmě karneval v maskách s ohňostrojem. Dny plné her, 

soutěţí, zábavy a legrace dětem zajišťovalo 22 dospělých. Ač tomu první dny nenasvědčovaly, 

počasí bylo opět příznivé všem aktivitám a jen umocnilo maximální spokojenost a nadšení 

účastníků. Všichni si domů odvezli spoustu nezapomenutelných vzpomínek a záţitků a uţ se těší na 

další ročník.Foto:http://sdh-suche-lazce.rajce.idnes.cz/ 

Další akcí pořádanou hasiči pro své členy byly oslavy 125.výročí zaloţení sboru v obci. Přátelské 

posezení na Stráţnici se uskutečnilo 13. srpna a bylo příjemným setkáním. Snad všichni zúčastnění 

všech věkových kategorií si vyzkoušeli zapojovat hadice a v nejrůznějších sloţeních si zaběhli také 

disciplínu zvanou poţární útok. Příjemným pobavením byla také projekce fotografií činnosti sboru 

od roku cca 1975.  

Bliţí se však září a s ním spojené další naplánované akce (Kaprobraní, Sáňkovačka, ples, atd.) a 

pochopitelně také pravidelné tréninky, které začínají v pátek 9. září. Děti i nadále pokračují v 

rozdělení podle věku v kategorii mladších, starších ţáků, dorostenců a tréninky během školního 

roku probíhají vţdy v pátek od 15 do 20h.  

                                                                                                  za SDH Suché Lazce    Pavla Ţůrková   

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2011. 

Vaše písemné podněty a příspěvky, pozvánky na akce a informace o jejich průběhu jsou vítány na 

obecním úřadě nebo na emailové adrese lvalik@seznam.cz. Příspěvky prosím zasílejte pokud moţno 

v aplikaci Word.  Moţno také doloţit fotografie.  

 

 

 

 

Vydal ÚMČ Opava – Suché Lazce                                                                                                             Zpracoval:  Valík  

Přerovecká 21, 747  95 Suché Lazce        úřední hodiny: úterý 16.30-18.00                                 srpen 2011, 300 výtisků 

tel.: 553 794  427                                     e-mail: suche.lazce@opava-city.cz        internetové stránky:  www.suchelazce.cz    

 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3909917460&to=http%3a%2f%2fsdh%2dsuche%2dlazce%2erajce%2eidnes%2ecz%2f

