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V tomto vydání Zpravodaje jsme Vám 
pøipravili program oslav Sucholazeckého 
posvícení, èlenové zastupitelstva MÈ Opava - 
Suché Lazce Vás chtìjí informovat o své práci 
za uplynulé období. Také zájmové organizace 
a sdružení naší obce Vás seznámí se svými 
plány a se svou èinností od minulého vydání 
Zpravodaje.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

Od posledního vydání Zpravodaje se èlenové 
zastupitelstva zabývali tìmito problémy:

- Zastupitelé vyhodnotili oslavy 67. výroèí 
osvobození obce za II. svìtové války jako 
zdaøilé a dìkují všem obèanùm, kteøí pøišli uctít 
památku obìtí obou svìtových válek.

- Dne 5.6.  navštívil jednání obecního zastupitel-
stva námìstek primátora mìsta Mgr. Dalibor 

Z èinnosti zastupitelstva

Halátek, který informoval o prùbìhu jednání 
starosty obce s námìstky mìsta ohlednì 
rozšíøení sportovištì u stávajícího obecního 
høištì. Tuto alternativu podpoøil a oznaèil ji za 
realizovatelnou v dohledné dobì. Následnì byl 
starosta obce povìøen dalším vyjednáváním 
s majiteli zamýšlených pozemkù o jejich 
odkupu. S panem námìstkem byly poté 
prodiskutovány možné postupy pøi realizaci 
silnièního obchvatu Komárova.

- Ve dnech 7. a 8.6.2012  probìhlo podepisování 
zbylých cca. 150 pøedbìžných smluv na 
splaškovou kanalizaci, èímž byl uèinìn další 
formální krok k její realizaci.

- Zastupitelé odložili opravu opìrné zdi na 
obecním høišti na rok 2013.

- Byla ukonèena výmìna oken a oprava fasády 
hasièárny.

- Zastupitelé vyhodnotili pravidelné 
rozmis�ování kontejnerù na biologický odpad 
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Vaše písemné podnìty a pøíspìvky, pozvánky na akce 
a informace o jejich prùbìhu jsou vítány na obecním 
úøadì nebo na emailové adrese lvalik@seznam.cz. 
Pøíspìvky prosím zasílejte pokud možno v aplikaci 
Word. Možno také doložit fotografie. 
vydal ÚMÈ Opava - Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, Suché Lazce

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2012.
úøední hodiny: úterý 16.30-18.00
telefon: 553 794 427
e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
obsah zpracoval: Ladislav Valík
design a typografie: Dave Zavìšický www.davedesign.cz
srpen 2012, 320 výtiskù
internetové stránky:  www.suchelazce.cz

davedesign - SL zpravodaj str 1., 16.

Sucholazecká hasièárna dostala „nový kabát“  
v podobì fasády, plastová okna  a byly 
provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. 
Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu�, se sešla 20. 
èervence pøi celodenní brigádì  a dala vše zase 
do poøádku uvnitø i zvenèí hasièské zbrojnice. 
Mockrát dìkujeme nejen jim, ale pøedevším 
obecnímu zastupitelstvu,  bez nìhož bychom se 
všech úprav nedoèkali.

Ani naši dorostenci však neusnuli na vavøínech 
a bìhem letních mìsícù trénovali i nìkolikrát 

týdnì. Také sbírají zkušenosti na soutìžích, a� 
už aktivnì, nebo jen jako diváci. Budeme držet 
palce, aby jim píle vydržela a hlavnì se jejich 
úsilí projevilo pøi podzimním kole hry Plamen, 
kterou bude sucholazecké SDH poøádat na 
domácí pùdì pro všechna družstva  okrsku. 
Nejdùležitìjší soutìž mladých hasièù se 
uskuteèní  v areálu Strážnice a jejím okolí, a to 
13. øíjna pro žáky a 14. øíjna pro dorostence.
Mladí hasièi zaènou trénovat opìt od 7. záøí 
u hasièárny.

Pavla Benšová
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jako pøínosné. Kontejnery se pøistavují 
pravidelnì každou první støedu v mìsíci. 
Upozoròujeme, že do tìchto kontejnerù patøí 
pouze tráva, shrabané listí a drobné vìtve. 
Dìkujeme obèanùm, že respektují tyto 
podmínky. Pokud bude v kontejnerech jiný 
odpad, bude rozmis�ování kontejnerù ukonèeno.

- Byla provedena realizace opravy okraje 
vozovky pro zabránìní nejvìtších škod pøi 
pøívalových deštích v ulici U Vodojemu. 
Zároveò byla odstranìna kanalizaèní vpus� 
u høbitova, která byla v havarijním stavu.

- Byla provedena oprava fasády moštárny 
a autobusových zastávek po „zkrášlení“ 
vandaly. Žádáme obèany, aby nebyli lhostejní 
k vandalismu a pokud budou jeho svìdky, aby 
viníky oznámili na obecní úøad nebo ještì lépe 
okamžitì na tel. 156 na mìstskou policii. Obec 
mùže takto zbyteènì vynaložené prostøedky 
použít na prospìšnìjší vìci.

- Na žádost obèanù byla provedena provizorní 
oprava komunikace U Kašny. Celková oprava 
je naplánována na rok 2013.

- V sobotu 23. èervna 2012 probìhlo referendum 
o vybudování tzv. jižního obchvatu Komárova 
kolem naší obce. Z 844 registrovaných volièù 
pøišlo k referendu 407 obèanù, což je 48% úèast. 
Bylo odevzdáno 397 platných lístkù, z toho 387 
hlasù proti vybudování a 10 hlasù pro 
vybudování. Zastupitelé zhodnotili prùbìh 
referenda a konstatovali své zklamání z úèasti 
obèanù. Pokud by se zúèastnilo více obèanù, 
mìlo by referendum urèitì vìtší váhu a nastavilo 
by další vyjednávací pozice na vyšší úroveò. 

- Tutéž sobotu probìhl na Obecním høišti Dìtský 
den, který pøipravili pro všechny dìti obce 
sportovci. Akce se velmi vydaøila o èemž 

svìdèila radost v oèích zúèastnìných dìtí.
- Na žádost obèanù byla zahájena pøíprava 
vybudování autobusové zastávky naproti 
restaurace HEJA na Pøerovci. V souèasné dobì 
se vyjednává o zøízení dlouhodobého pronájmu 
pozemku s majitelem - Lesy Èeské republiky - 
správa vodních tokù. Akce bude realizována 
z prostøedkù mìsta.

- Zastupitelé projednali pøípravu oslav 
Sucholazeckého posvícení.

- Ve ètvrtek 9. srpna probìhlo v Podvihovì 
seznámení s novým konceptem Územního plánu  
mìsta Opavy, který se týká i naši mìstské èásti. 
Upozoròujeme obèany, že do této dokumentace 
mohou nahlížet od 1.9. do 1.10. na emailových 
stránkách mìsta nebo pøímo na Úøadì hlavního 
architekta mìsta na Krnovské ulici v Opavì. Na 
tomto úøadì Vám v uvedeném datu v úøedních 
hodinách podají k materiálu vysvìtlení a mùžete 
podávat námitky proti tomuto návrhu.

- Upozoròujeme obèany na zákaz vodìní psù 
do budovy obecního úøadu. Tento zákaz není 
respektován a nìkolikrát došlo ke zneèištìní 
chodby. Nedodržování tohoto zákazu bude 
pøísnì postihováno.
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v katastrálním území Suché Lazce a pozemek 
par.è. 1151 v katastrálním území Podvihov. 
V nadcházejících mìsících budou pozemky 
zamìøeny a na jaøe mùžeme zaèít s plánovanými 
obnovami remízù.
V mìsíci srpnu bude do honitby vypuštìna 
mladá bažantí zvìø pro zazvìøení èásti honitby 
Hoš�ata.
 O další èinnost MS Hoš�ata Vás budeme 
pravidelnì informovat v dalších vydáních 
Sucholazeckého zpravodaje.

Proto jsme skuteènì s nadšením pøivítali, 
chceme vìøit zlomový bod, v pøístupu 
spoleènosti k otázce koneèného pochopení snad 
jediné možné cesty k obnovení pøirozených 
životních podmínek nejen pro zvìø, ale pøírodu 
a životní podmínky a prostøedí jako celek. 
V souvislosti s tím jsme pøedpokládali problém, 
se kterým se musíme vyrovnat, kterým jsou 
samozøejmì finance. Po provedeném 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Doba prázdnin je i pro sucholazecké hasièe 
zpravidla odpoèinkem. Letošní léto však bylo 
pro mnohé z nich výjimkou.
Se žáky se jejich vedoucí rozlouèili 22. èervna 
opékáním párkù u hasièárny. S mnohými z nich 
se ale  potkali již o 8 dní pozdìji na 16. 
hasièském táboøe.  Èas plný her, soutìží a letos 
také sluníèka se opìt vydaøil a všichni si ho 
maximálnì užili. Poèasí pøálo naprosto 
ukázkovì, a tak týden sletìl jako voda. Družstva  
Keèupákù , Smaženek, Kapièek a Melounkù 
srovnávaly své síly pøi míèových hrách, zdatnost 
a umìní prokazovali v hasièských disciplínách, 
pøedvedli svou fantazii pøi výrobì letadel a tøeba 
odpolední høe s Asterixem a Obelixem. Každé 
družstvo si také vyzkoušelo pobavit ostatní pøi 
veèerním programu. Už teï se všichni tìší na 

tábor pøíští. Odkaz na fotky  z tábora je 
http://sdh-suche-lazce.rajce.idnes.cz
(jméno i heslo je: hasici)

„prùzkumu“ jsme se dostali k cenì cca 60 tis. 
Kè za zamìøení výše uvedených parcel. Tato 
èástka je pro naše MS jen tìžce realizovatelná 
bez jiné pomoci. Máme èásteènou pomoc 
pøislíbenou u obcí Suché Lazce, Komárov 
a Podvihov. Tato snad pokryje asi polovinu 
nákladù. V souèasné dobì je prioritní to, 
že musíme dokázat obrovský význam tohoto 
dovolíme si øíct historického kroku, kterým snad 
byla pøekroèena startovací èára v obnovì krajiny 
a pøírody pro celou naší širokou veøejnost 
a spoleènost jako celek.

Najde-li nìkdo z Vás po pøeètení tìchto 
informací „chu�“ se této nádherné události 
úèastnit, informaci rádi poskytnou èlenové MS 
paní pokladní Jana Židková èi myslivecký 
hospodáø pan Václav Žùrek. S pozdravem

„MYSLIVOSTI ZDAR!“
výbor MS Hoš�ata

Nová výmìnìná okena a opravená fasáda hasièárny.
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Mysliveclé Sdružení Hoš�ata

Na jaøe probìhly plánované brigády, kterých 
se úèastnili nejen èlenové MS Hoš�ata, ale také 
adepti mysliveckého kurzu „o první lovecký 
lístek“. Za jejich fyzické podpory bylo opraveno 
oplocení u stromù a keøù v honitbì, dosazeny 
keøe a ovocné stromy do honitby, ale rovnìž 
provedena výsadba lesních døevin v prostoru 
„Strážnice“. Byla obnovena èást remízu 
„Hoš�ata u zajeèího krmeleèku“ a pravidelnì 
jsou vysekávány oplocenky v èásti honitby 
„Bøeží“ pro zajištìní rychlejšího rùstu keøù 
a zajištìní budoucí krytiny pro zvìø.
Pøelom druhé poloviny prázdnin je obdobím 
srnèí øíje a probíhající skliznì zemìdìlských 
plodin. Na sklizených polích mùžeme vidìt 

srnce, kteøí si hájí své teritorium pøed slabšími 
jedinci, aby si tak zajistili pokraèování své krve. 
Srnèí zvìø, zajeèí  a bažantí zvìø ztrácí 
pøirozenou potravu a pro myslivce to znamená 
zaèít pravidelnì doplòovat jadrné krmivo. 
Zemìdìlskou sklizní se rovnìž ztrácí  místy 
jediná krytina, kterou zvìø v honitbì má. Proto 
naše sdružení požádalo v loòském roce vlastníka 
pozemkù – Statutární mìsto Opava, o vypùjèku 
9 pozemkù v katastru Suchých Lazcù a 
Podvihova, za úèelem obnovy remízku. Tento 
požadavek byl usnesením Zastupitelstva 
Mìstské èásti Opava-Suché Lazce jednohlasnì 
schválen a dne 30.7.2012 rovnìž podpoøen a 
schválen Radou mìsta Opavy. Jedná se o tyto 
pozemky parcelních èísel 832/122, 832/16, 
817/48, 817/46, 779, 752/2, 802/73 a 802/130 

srpen 2012

Pátek 31. srpna
16.00-23.00 - velký øetízkový kolotoè a další 
odpolední a veèerní zábavné atrakce pro dìti 
i dospìlé
17.00 - utkání v kopané ženatí vers. svobodní

Sobota 1. záøí
kolotoèe, støelnice, skákací nafukovací atrakce, 
pou�ové zboží a cukrovinky
Program pro dìti a rodièe
15.00-16.30 - soutìžní odpoledne pro dìti  
Caruso Show - soutìž ve zpìvu i pøednesu, pro 
nejmenší, Slavíèek, hledání zlatého, støíbrného 
a bronzového pokladu
16.30-17.30 - diskotéka pro dìti se soutìžemi
18.00-19.30 - host programu - hudební zábavný 
program agentury Europrofi
Veèerní program
20.00-22.00 - hudební produkce Boby 
Blackman - živá hudba k tanci
22.00-22.15 - Obecní ohòostroj                                                                                                                                                                     
22.15-22.45 - Soutìž v pøetahování lanem 
ètyøèlenných družstev mužù i žen O basu piva 
starosty obce Suché Lazce - moderuje Boby 
Blackman
22.45-23.30 - Soutìž Karaoke Super Star Show 
s vyhlášením  a ocenìním vítìzù

Program oslav Sucholazeckého posvícení 2012

23.30-02.00 - DJ Tomáš Bala z Suchých Lazec – 
diskotékový program k tanci
02.00-03.00 - NON-STOP diskotéka DJ Milhaus 
- písnièky na pøání, èeské i zahranièní hity

Nedìle 2. záøí
Posvicenská mše svatá
V 10.30 se koná Posvícenská poutní mše ke cti 
Andìlù Svatých. Hlavním celebrantem 
a kazatelem slavnosti bude P. Mgr. Michal 
Jadavan, kaplan ze Staré Vsi nad Ondøejnicí. Po 
bohoslužbì se bude konat žehnání a pøedávání 
chleba a soli tzv. Dožínky. Nešpory „Te Deum“ 
a svátostné požehnání budou v 15.00 hodin.
13.00-22.00 - odpolední a veèerní zábavné 
atrakce pro dìti i dospìlé, kolotoèe, støelnice, 
skákací nafukovací atrakce, pou�ové 
cukrovinky.

Pondìlí 3. záøí
Starosta dìtem – dopolední kolotoèe pro školní 
dìti.

Na oslavy posvícení Vás i Vaše hosty zvou 
zastupitelé obce a pøejí Vám pøíjemnou zábavu. 
Po celou dobu oslav bude zajištìno obèerstvení.

Ladislav Valík
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Starší pøípravka Lazia - spodní øada z leva: Lucie Kotalová, Jakub Komenda, Tomáš Vašek. Horní øada z leva: Lerche 
Jan, Matìj Kubesa, Tomáš Muczka, Lukáš Bulka, David Vavøièek.

V našem klubu je v souèasné dobì cca. 35 
dùchodcù, témìø polovina z nich má již více jak 
80 let vìku. A jen vážná choroba èi jiný vážný 
dùvod je pøíèinou neúèasti kteréhokoliv èlena na 
našem setkání. Pro každé naše setkání 
pøipravuje výbor klubu nìjaký program a� už 
zábavný nebo i pro pouèení, doplnìný vždy 
gratulací tìm èlenùm, kteøí se v daném mìsíci 
dožívají svých životních výroèí. Gratulace 
bývají obohaceny spoleèným zpìvem známých 
nám písní a také drobným obèerstvením. 
Celkový program jednotlivých shromáždìní 
bývá pøizpùsoben i povìtrnostním podmínkám 
daného roku. Tak napø. v chladných mìsících 
býváme hosty restaurace U Baly, když to 
povìtrnostní vlivy dovolí, scházíme se dle 
možností v pøírodì. Tak je tomu již nìkolik let. 
Již nìkolikrát jsme byli hosty na terase 
restaurace Heja, v areálu Podvihovský Mlýnek. 
Také jsme již využili ke svému shromáždìní 
obecní høištì a nìkteré aktivity jsme mìli 
v pøírodì na našich výjezdech mimo obec. Jak je 
již uvedeno, máme ve svých øadách èleny klubu 
starší 80ti let a je pro nás potešitelné, že i oni 
chodí na všechny akce klubu rádi, což jistì 
o nìèem svìdèí. Možná to svìdèí o tom, že na 

Klub dùchodcù v Suchých Lazcích 

nìkteré v jejich obydlích doléhá samota, které se 
chtìjí alespoò na èas zbavit, možná, že je tìší 
èas od èasu spoleèenské posezení se 
spoluobèany, což je ponìkud odlišnìjší zábava, 
než množství stupidních programù na našich 
televizních programech. A také není divu, kdyby 
si jen navzájem chtìli sdìlit své názory na 
souèasné, dlouho již trvající traumatizující jevy 
v jakých naše spoleènost žije.  Na každý pád, 
klub dùchodcù sehrává v naší obci dùležitou 
spoleèenskou roli. Dává obèanùm pøíležitost po 
skonèení jejich aktivních pracovních povinností 
v pracovních kolektivech, opìt se èas od èasu 
v kolektivu dobøe cítit. Pìtièlenný výbor klubu, 
to nejsou sice žádní profesionálové na 
organizování kolektivní zábavy, ani ostøílení 
kulturní referenti zaniklého ROH, pøesto svou 
mimoøádnou snahou dosud vždy dokázali 
pøipravit pro jednotlivá shromáždìní klubu 
takový program, který úèastníky pobavil 
i potìšil. Vyzýváme ostatní dùchodce, kteøí by 
se našli v tom, co je tu psané 

„Buï vítán, kdo s dobrými úmysly pøicházíš“.

Výbor Klubu dùchodcù

Suché Lazce B
Rohov
Štítina B
Hrabynì
Suché Lazce B
Ha� B
Suché Lazce B
Šilheøovice B
Suché Lazce B
Kozmice B
Suché Lazce B
Chuchelná B

19.08. 17:00
26.08. 17:00
02.09. 17:00
15.09. 16:30
23.09. 16:00
29.09. 16:00
07.10. 15:30
13.10. 15:30
21.10. 15:00
27.10. 15:00
04.11. 14:30
10.11. 14:00

NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

Závada
Suché Lazce B
Suché Lazce B
Suché Lazce B
Služovice B
Suché Lazce B
Malé Hoštice B
Suché Lazce B
Mokré Lazce B
Suché Lazce B
Darkovice B
Suché Lazce B

ONDRÁŠOVKA IV.tøída sk.A muži
Suché Lazce
Rýmaøov
Štítina
Suché Lazce
Kobeøice
Suché Lazce
Bøidlièná
Suché Lazce
Ludgeøovice
Suché Lazce
Oldøišov
Suché Lazce
Píš�

18.08. 17:00
25.08. 17:00
01.09. 17:00
08.09. 16:30
16.09. 16:30
22.09. 16:00
29.09. 16:00
06.10. 15:30
13.10. 15:30
20.10. 15:00
27.10. 15:00
03.11. 14:30
11.11. 14:00

SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE

Štìpánkovice
Suché Lazce
Suché Lazce
Mokré Lazce
Suché Lazce
Bílovec
Suché Lazce
Velké Hoštice
Suché Lazce
Bolatice
Suché Lazce
Markvartovice
Suché Lazce

 I.A tøída sk.A muži
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Fotbalový oddíl TJ Suché Lazce

Konec mini žákù v Suchých Lazcích.
Po osmi letech pùsobení oddílu v soutìžích 
starších pøípravek nastal èas kdy se s touto 
kategorií musíme rozlouèit. Mužstvo, které je 
stavìno pøevážnì s místních hráèù, se bohužel 
nepodaøilo doplnit dìtmi mladších roèníkù. Za 
tu dobu prošlo družstvem více než ètyøicet 
mladých fotbalistù a fotbalistek. Mnozí už 
aktivnì kopanou dnes nehrají, ale mùžeme se 
pochlubit odchovanci s kterých možná nìkdy 
v budoucnu mohou vyrùst velké fotbalové 
hvìzdy. Za všechny jmenujme Terezu 
Lacuchovou hostující v Baníku Ostrava nebo 
Lukáše Denera, Patrika Knoppa, Adama 
Vicherka èi Davida Muczku dnes reprezentující 
SFC Opava. Doufáme, že se nám po èase opìt 
podaøí sestavit oddíl fotbalové pøípravky, 
abychom se opìt mohli tìšit s pøedvedených 
výkonù fotbalového potìru.. Abychom mohli 
tuto èást zcela uzavøít zhodnotíme si ještì 
letošní jarní èást soutìže. Nejvìtší jarní zmìnou 

srpen 2012

Foto trenérù s nejlepším støelcem starší pøípravky Lazia 
Jakubem Komendou a jeho 41 branek v sezonì!

Støelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích

Jak bylo uvedeno v posledním Sucholazeckém 
zpravodaji, 28. dubna 2012 v Litultovicích 
zapoèala venkovní sezóna 2012 a s ní i Èeský 
pohár jednotlivcù a Èeská liga družstev. 
V prvním závodì se všichni støelci prostøíleli na 
stupnì vítìzù. Oldøich Kubesa si vystøílel mezi 
seniory 3. místo, Sabina Kubesová mezi ženami 
2. místo a Kateøina Volná obsadila v kategorii 
juniorù 3. místo. Další závod se uskuteènil 26. 
kvìtna 2012 na kynologickém høišti v Ostravì 
Tøebovicích. V tomto závodì se musel Oldøich 
Kubesa spokojit s 5. místem, Kateøina Volná 
znovu vystøílela 3. místo. Sabina Kubesová se 
bohužel tohoto závodu nezúèastnila. Tøetí závod 
uspoøádal na fotbalovém høišti v Èechách pod 
Kosíøem oddíl Savana Kostelec na Hané. 
Oldøichu Kubesovi se tento závod moc 
nevydaøil, v koneèném souètu mu patøila 7. 
pøíèka, naopak Sabinì Kubesové toho prostøedí 
sedí, na kroužkové desítky pøestøílela svoji 
nejvìtší konkurentku a obsadila tak 1. místo. 
Kateøina Volná neporušila sérii bronzových 
pøíèek a stejnì jako v pøedchozích dvou 
závodech i zde ji patøilo tøetí místo. Dalším 
závodem byl tradièní závod Svìtového poháru 
Bohemia Cup konaný 6. – 8. èervence 

v Otrokovicích. V zahranièní konkurenci se 
støelci Suchých Lazcù neztratili. Oldøich Kubesa 
obsadil krásné 6. místo, Sabina Kubesová lehce 
zaváhala a skonèila na 12. místì. Kateøinì Volné 
patøilo 9. místo. Po skonèení závodu výkonný 
výbor Èeského svazu kuší rozhodnul o nominaci 
na Mistrovství svìta. Do nominace se dostal 
Oldøich Kubesa a Sabina Kubesová. 
Èeskou republiku budou reprezentovat 14. – 19. 
srpna 2012 v Chorvatsku. 

Sabina Kubesová

Skøipov
Pustá Polom
Suché Lazce
Chuchelná
Suché Lazce
Háj ve Slezsku
Suché Lazce
Kravaøe B
Suché Lazce
Chlebièov

29.08. 17:00
03.09. 17:30
05.09. 17:00
13.09. 17:00
23.09. 10:00
28.09. 16:30
07.10. 10:00
12.10. 16:00
21.10. 10:00
27.10. 12:45
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Suché Lazce
Suché Lazce
Litultovice
Suché Lazce
SFC Opava D
Suché Lazce
Mokré Lazce
Suché Lazce
Štítina
Suché Lazce

ŠAFRÁN-Stavitel soutìž mladší žáci 1+5

byl pøíchod Lucky Kotalové na pùlroèní 
hostování z Pusté Polomi. Ta se stala s 21 
brankami naší nejlepší jarní støelkyní a spolu 
s Jakubem Komendou, který nastøílel za celou 
sezónu 41 gólù, tvoøili výborné útoèné duo. Do 
sestavy se po èase vrátil také Matìj Kubesa a na 
konci se k nám pøipojil i nový èlen David 
Vavøíèek. Zdálo by se, že jaro bude pro nás 
bodovì výnosnìjší, ale i když kvalita hry 
stoupala bodovì jsme vyšli stejnì jako na 
podzim. Zisk celkových 24 bodù nás zaøadil 
spoleènì s mužstvy Háje a Komárova na 6.až 
8.místo. Škoda jen neš�astné ztráty bodù ve 
Štìpánkovicích kdy jsme prohráli jen díky 
neúèasti nìkterých hráèù.

8. Suché Lazce  18  8  0  10  110:107  24  (-3)

Mladší žáci, jarní èást 2011-12
Mladší žáci vcelku splnili naše pøedpoklady 
a i na jaøe si poradili s celky Hnìvošic 
a Chlebièova. To jim zaruèilo 4. místo v naší 
soutìži. Také letos jsme se museli rozlouèit 
s hráèi kterým vìk nedovoluje zùstat ještì 
v soutìži mladších žákù a tak pro pøíští rok 
odešli na hostování na Štítinì.Doufejme, že nás 
budou v tomto oddíle dobøe reprezentovat.

4.  Suché Lazce  20  8  1  11  55: 71  25  (-5)
Tomáš Vašek
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Suché Lazce obèanùm - obèanské sdružení

Vážení spoluobèané, dovolte, aby jsme Vás 
krátce seznámili s prùbìhem jednání 
z posledních dnù.

Dne 9.8.2012 po 17:00 hod. probìhlo v sále 
kulturního domu v Podvihovì seznámení 
obèanù s novým konceptem územního plánu 
(dále jen KUP). I pøesto, že se akce konala 
mimo obec byla úèast našich obèanù dobrá 
(odhadem 41 sucholazeckých a 8 z Podvihova)
Dne 13.8.2012 v 18:30 hod. se konala další 
schùze tentokrát urèená hlavnì komárovským 
obèanùm. Dle oèekávání se jednání zúèastnilo 
28 lidí z Komárova a 9 sucholazeckých obèanù 
(bohužel nikdo ze zastupitelstva obce SL). Bylo 
zajímavé zjistit, že Komárov se staví 
k problematice podobnì jako Suché Lazce 
(preferuje severní variantu). Koncept územního 
plánu Opavy, který zahrnuje také dopravní 
øešení potažmo Severní a Jižní variantu 
obchvatu Komárova je vystaven k veøejnému 
nahlédnutí od 31.8. do 1.10.2012 na internetu:
www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=53483
nebo pøímo na Magistrátu mìsta Opavy, na ulici 
Krnovské 71C.
Následnì pak probìhne veøejné projednání 
tohoto konceptu, které se uskuteèní 2. øíjna 
2012 v 16:00 hodin ve snìmovním sále 
opavského Minoritského kláštera na Mas. tøídì.
Každý z obèanù pak mùže do 15 dnù od 
veøejného projednání do 17. øíjna 2012 uplatnit 
své pøipomínky. V té samé lhùtì pak bude mít 
možnost uplatnit své pøipomínky i naše 
zastupitelstvo. Majitelé dotèených pozemkù 
mohou vznést námitku (která má vyšší váhu než 
pøipomínka). K podání námitek a pøipomínek 
doporuèujeme využít formuláøe zveøejnìného na 
webu Opavy (stejná adresa jako výše).
Tento výsledný koncept územního plánu pak 
bude pøedložen zastupitelstvu mìsta Opavy, 

které rozhodne mimo jiné i o tom, která varianta 
(jižní /severní) se bude realizovat. Zastupitelé, 
ale ani obèané Suchých Lazcù tak prakticky 
nemají možnost ovlivnit zda-li v tìsné blízkosti 
našich domovù bude rychlostní komunikace 
èi nikoli. Bohužel legislativa a zájmy skupin 
vlivných osob pøevážily nad stovkami 
nespokojených lidí, kterých se tato stavba 
bezprostøednì dotkne. Naši pøedkové a my jsme 
si vybrali Suché Lazce jako klidnou lokalitu 
k životu. Vysoká prašnost a hluk z tohoto 
obchvatu bude mít nenávratný vliv na krajinu, 
zdraví a klidný život obèanù Suchých Lazcù. 
Je dobré vìdìt, že Komárov se také pøiklání 
k Severní variantì a na Jižní variantu by 
pøistoupí jen v pøípadì pokud by Sever nebyl 
možný. Chtìli jsme podìkovat všem lidem, 
kterým není lhostejná budoucnost naší obce, 
a kteøí se zúèastnili referenda a hlasovali proti 
Jižnímu obchvatu. Považujeme to za dobrý 
výsledek srovnatelný s úèastí na jiných 
referendech viz:
Referendum o obchvatu (23.6.2012)
844 volièù / úèast 407 / 387 hlasù proti 
vybudování / 10 hlasù pro vybudování.

Referendum o vstupu Èeské republiky do 
Evropské unie (13.-14. 6. 2003)
795 volièù / úèast 443 / 307 hlasù pro vstup do 
EU / 118 hlasù proti vstupu do EU.

Obèanské sdružení Suché Lazce obèanùm vás 
proto žádá o další podporu pøi zasílání námitek 
a pøipomínek  k územnímu plánu smìrem 
k magistrátu a o úèast na veøejném projednání 
KUP konaném dne 2. øíjna 2012 v 16:00 hodin 
ve snìmovním sále Minoritského kláštera. Jsou 
to jediná práva, která nám zbyla a bylo by škoda 
je zahodit. Dìkujeme všem za podporu.

Suché Lazce obèanùm o.s.

AVZO TSÈ Základní organizace Skála Opava  Suché Lazce
Po zimní sezónní pøestávce provedli èlenové 
základní organizace Asociace víceúèelových 
základních organizací technických sportù 
a èinností v Suchých Lazcích jarní úklid celého 
areálu a zprovoznìní støelnice na Strážnici. Bylo 
provedeno nìkolik dílèích brigád k odstranìní 
„umìleckých dìl“ sprejerù. Za úzké spolupráce 
se starostou obce bylo doøešeno odstranìní 
oplocení celého areálu, které naøídily Lesy 
Èeské republiky. Dìtem pohybujícím se v okolí 
skály na Strážnici je proto tøeba vìnovat 
zvýšenou pozornost, protože nad areálem již 
není žádná zábrana, chránící pøed pádem skály.

Zaèátek støelecké sezóny byl ve znamení 
pøípravy pohárové soutìže ve støelbì 
z malorážky, která se bez pøerušení konala již 
po sedmadvacáté. Soutìž se tradiènì koná 
v rámci oslav osvobození obce, z èehož vyplývá 
také název soutìže „O pohár osvobození 
Suchých Lazcù“.
Soutìžilo se ve 3 kategoriích. Kategorii 
nejmladších støelcù do 15 let vyhrál Kelnar 
Václav z Ostroje Opava, kategorii dospìlých 
vyhrál Patyk David rovnìž z Ostroje Opava 
a v kategorii veteránù nad 45 let zvítìzil Hrbáè 
Josef z SK Hluèín. Z místní organizace se nejlépe umístil Bøetislav Janošek. Celkem 

soutìžilo 28 støelcù.
Na sobotu 16. èervna pøipravili èlenové místní 
základní organizace AVZO pod záštitou 
obecního úøadu a za jeho finanèního pøíspìvku 
druhý roèník soutìže ve støelbì z malorážky pro 
obèanská sdružení a družstva složená 
z jednotlivých ulic. Aèkoliv akce byla dobøe 
pøipravena vèetnì kvalitního obèerstvení, byla 
vèas zveøejnìna i ve zpravodaji, byly vyvìšeny 
plakáty a místní rozhlas rovnìž o akci 
informoval, úèast nebyla tak masivní jako 
v minulém roce, kdy se zúèastnilo 11 družstev. 
Za krásného poèasí se zúèastnilo celkem 7 
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Sucho-Lazecké oživení
Vážení a milí spoluobèané, bohužel se opìt 
musíme vrátit k tématu vedení obchvatu 
Komárova – jižní varianta, jehož trasa je 
vytyèena na katastrálním území Suchých Lazcù.

V souèasné dobì se veøejnost seznamuje 
s návrhem nového územního plánu mìsta 
Opavy, v nìmž bude zanesen obchvat Komárova 
v koneèné podobì, a sice s nejvìtší 
pravdìpodobností ve variantì pro naši obec 
nejhorší, tj. „Jižní varianta“ se záborem cca 25 
ha zemìdìlské pùdy, likvidací klidového 
a èistého životního prostøedí. Vycházím totiž ze 
slov hlavního architekta mìsta Opavy ing. Arch. 
Zdeòka Bendíka, který už zcela otevøenì hovoøí 
o øešení vykoupení pozemkù formou jejich 
vyvlastnìní, pokud nebudou vlastníci pùdy 
s magistrátem spolupracovat. Takto to pùsobí, 
že scénáø je jasnì promyšlený a naplánovaný. 
Neopomeòme skuteènost, že na posledním 
veøejném projednávání obchvatu už hlavní 

architekt vùbec nehovoøil o severní variantì 
(Malé Hoštice), za èímž cítíme pravdìpodobný 
vliv nejmenovaného poslance poslanecké 
snìmovny, který tam má trvalé bydlištì.

Co s touto situací lze ještì udìlat? Pøedevším 
mùžeme podávat námitky, pøipomínky a návrhy, 
a to bud pøímo na webových stránkách 
magistrátu mìsta Opavy www.opava-city.cz 
(zde také mùžete shlédnout návrh územního 
plánu mìsta Opavy), nebo je pøedávejte osobnì 
do mých rukou nebo zastupitelù Sucho-
Lazeckého oživení

Podávání pøipomínek by nemìlo trvat dlouho, 
protože zastupitelstvo mìsta Opavy bude 
veøejnì projednávat nový územní plán v øíjnu 
letošního roku a to už bude zøejmì koneèná 
varianta, po jejímž schválení už toho mnoho 
neudìláme.

Za Sucholazecké oživení Mgr. Josef Hrabina

družstev, pøesto si všichni pøítomni zastøíleli 
a strávili pøíjemné odpoledne.. Netradièní 
soutìž, pøi níž si støelci losovali jak poøadí 
støeleckého stavu, tak i malorážku, vyhrálo 
podle oèekávání družstvo AVZO pøed družstvem 
kušistù

Na nedìli 17. èervna byla vyhlášena soutìž dìtí 
ve støelbì ze vzduchové pušky. Starší dìti 
støílely do sportovních terèù, nejmladší pak do 
sklopných terèù. Nebylo vùbec dùležité, kdo 
zvítìzí, hlavní zamìøení bylo dìti pobavit a dát 
jim možnost zastøílet si z opravdové pušky. 
Všichni zúèastnìní byli odmìnìni sladkým 
balíèkem a špekáèkem, který si na místì 
opékali. Dále dìti soutìžily v dalších 
disciplínách, napøíklad v házení míèkem do 
koše, v kopání do míèe na cíl nebo v kreslení 

obrázkù køídou na asfaltovou plochu høištì. 
Opìt za krásného odpoledne se všichni pøíjemnì 
pobavili, jenom škoda pomìrnì menší úèasti než 
v minulém roce.

V souèasné dobì èlenové AVZO odstraòují 
následky øádìní vandalù v areálu støelnice, kteøí 
nièí dostupná zaøízení, rozdìlávají ohnì na 
všech možných místech, pøièemž pálí vše 
hoølavé, co se dá ze zaøízení vytrhnout. Rovnìž 
došlo k odcizení ocelového uzáku o váze pøes 
100 kg. Pøestože je snaha co nejèastìji provádìt 
kontroly areálu, není v našich silách toto odlehlé 
místo trvale uhlídat. Pøivítali bychom, kdyby 
pøípadné poznatky o nežádoucím chování 
nìkterých „návštìvníkù“ byly oznámeny buï 
èlenùm AVZO, pøípadnì na obecní úøad.

Bøetislav Janošek

Památnik padlých 30.4.2011 Památnik padlých 18.5.1985
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V minulých Zpravodajích jsme Vás informovali 
o kmotrovství mìsta Jièín, o pomníèku na 
Strážnici, o budování vodovodu a elektrifikaci 
obce, s legendou o vzniku naší obce a obecní 
peèeti, o kaplièce sv. Jana.
V dnešním èísle Vás seznámíme s historii 
pomníèku padlých v 1. svìtové válce. V roce 
1930 se obèané obce rozhodli, že uctí památku 
padlých spoluobèanù naší obce. Obecní kronika 
o tom píše:V tomto roku ustavil se výbor pro 
postavení pomníku padlým vojínùm ve svìtové 
válce, èlenové výboru byli Antonín Malík, 
František Kocián, Bohumil Trubka, Vašek 
Tomáš, Antonín Krejèí, Morbicer Karel, Eduard. 
Otypka, Hajduèek Adolf, Rainhold Skuplík, 
Vašek Karel, Laryš Jan a  Lacheta Jan.
V nedìli 7. záøí tohoto roku konala se slavnost 
odhalení pomníku. Aèkoliv poèasí nebylo 
zrovna pøíznivé, pøece byla slavnost velkolepá. 
Již èasnì ráno byli obèané naši vesnièky mile 
pøekvapení budíèkem dechové hudby štítinské 
a ranami z hmoždíøù, které zahajovaly 
slavnostní den. Pøed pomníkem, zahaleným 
v èerné roušce, koncertovala pak dechová hudba 
od 11. do 12. hodiny dopolední. Po jedné hodinì 
odpolední ustal déš� a tu již shromažïovaly 
se èetné zástupy obèanstva mimo jiné uvádím 
zástupce 8. pìší divize z Opavy, zástupce 
politických organizací sociální demokracie 
ze Štítiny, Komárova, Nových Sedlic, Pusté 
Polomì, Podvihova a Radunì, hasièské sbory 
z Radunì, Štítiny a Nových Sedlic, pìvecký 
spolek „Dalibor“ z Kylešovic, pøízeò (pøíbuzní) 
po padlých vojínech a místní korporace : 
hasièský sbor, Dìlnická Tìlovýchovná Jednota, 
Ètenáøsko - ochotnická jednota „Palacký“ 
a politiky organizované sociálnì demokratické 
obèanstvo, okolní i místní a školní mládež. 
Malebnì uspoøádaný prùvod za zvuku 
smuteèního pochodu vyšel pøesnì ve dvì hodiny 
odpoledne. U pomníku padlých již od desáté 

Z historie naší obce

hodiny dopolední stála èestná stráž èlenù 
hasièského sboru a Dìlnické Tìlovýchovné 
Jednoty. Slavnost zahájena byla sborem „Píseò 
svobody“ od J.C. Sychry, který zapìl pìvecký 
sbor „Dalibor“ za øízení pana uèitele Frgaly 
z Kylešovic. Na to pøedseda výboru Antonín 
Malík uvítal pøítomné, podìkoval všem 
dobrodincùm, kteøí k uskuteènìní tohoto díla 
jakýmkoliv zpùsobem pøispìli, udìlil slovo 
slavnostnímu øeèníku B. Èurdovi Lipovskému 
spisovateli z Moravské Ostravy, rodáku ze 
Smolkova. Za obecní zastupitelstvo promluvil 
Èenìk Skuplík. Po jeho proslovu zapìl pìvecký 
sbor Dalibor“píseò  „Svoji k svému“ od 
K. Bendla.
Pøi zahrání státních hymen byl pomník odhalen. 
Na to následovaly deklamace a pøi zvuku hudby 
položení kytic a vìnec, kterážto chvíle byla 
zvláš� dojemná. Pomník byl pøedán obci èlenem 
Výboru Ant. Krejèím. Pan starosta obce Josef 
Luska pøevzal pomník jménem obce a slíbil jej 

opatrovati pro naši budoucí generaci, podìkoval 
pøi tom všem pøítomným a zvláštì vyslaným 
deputacím. Za výbor podìkoval pan stavitel 
Alois Havlíèek jako hlavní poøadatel. Slavnosti 
se úèastnilo i pøes nepøízeò poèasí, pøes 1.000 
osob.
Pomník byl zhotoven nákladem 12.000 Kè, 
náklad uhrazen se sbírek provedených v obci, 
dary soukromých podnikù, pøíznì a dary 
Hasièského sboru místního a spolku „Palacký“ 
a strany Živnostenské. Pomník byl zhotoven 
u firmy Rüger, továrna na umìlý kámen 
v Novém Bohumínì - Skøeèoni, návrh a práci 
provedl sochaø a dílovedoucí u firmy Rüger pan 
Roman Vrána ze Štítiny. V upomínku pod 
sousoším byly uloženy rùzné spisy týkající se 
pomìrù obce, státu a èeskoslovenské mince 5 
Kè, 1 Kè, 50 - ti haléø, 20 - ti a 10 - ti haléø. 
Pomník jest postaven na návsi mezi lípami 
svobody. Dnes je to v prostoru pøedzahrádky 
restaurace U Balù. Na tomto místì pøeèkal 
i druhou svìtovou válku. Po úpravì rybníka, 
který se nacházel v prostoru nynìjší kašny, byl 
pomník ustaven do dnešní pozice pøed obecní 
úøad. Byla k nìmu pøidána deska se jmény 
obèanù obce, kteøí zahynuli v prùbìhu druhé 
svìtové války a hlavnì pøi osvobozovacích 
bojích, které tvrdì zasáhly naši obec a životy 
obyvatel v ní.

V roce 2002 byl již pomník velice zchátralý 
a obecní zastupitelstvo uvažovalo o výstavbì 
nového pomníku. Nakonec bylo rozhodnuto, že 
bude pomník zrestaurován, v loòském roce byla 
provedena celková oprava a byly obnoveny 
desky se jmény všech padlých obèanù.

Lumír Jelonek

Památnik padlých "U Andìla" kolem roku 1923

Památnik padlých "U Andìla" èestná stráž

Památnik padlých u obecního domu kolem r. 1950-1970
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