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

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

Od posledního vydání Zpravodaje se èlenové 
zastupitelstva sešli na tøech øádných a jenom 
mimoøádném zasedání a zabývali se tìmito 
problémy:
- bylo provedeno rozšíøení místního rozhlasu 
do ulice Na Štìpnici.
- v kulturním zaøízení byl opraven støešní prùlez 
a vymìnìny záchody.
- místo dvou lip skácených na Strážnici budou 
vysazeny dva duby.

Z èinnosti zastupitelstva
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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 (pøikládejte zvláš�). 
vydal ÚMÈ Opava - Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, Suché Lazce

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2013.
úøední hodiny: úterý 16.30-18.00
telefon: 553 794 427
e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
obsah zpracoval: Ladislav Valík, Mgr. Josef Hrabina
design a typografie: Dave Závìšický www.davedesign.cz
srpen 2013, 320 výtiskù
internetové stránky:  www.suchelazce.cz
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- byl zpracován projekt na opravu opìrné zdi se 
stáním pro auta na obecním høišti, zastupitelé 
rozhodli o realizaci této akce na pøíští rok, 
s finanèní spoluúèasti mìsta.
- zastupitelé schválili zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu autobusových 
zastávek na Pøerovci v prostoru u restaurace 
HEJA.
- zastupitelé odložili øešení umístìní kontejnerù 
na tøídìný odpad prozatímnì umístìných 
u restaurace U Balù a poblíž veèerky pana 
Jedlièky, pokud by obèané mìli návrh, kde by se 
daly tyto kontejnery umístit, informujte prosím 
obecní zastupitele.
- zastupitelé povìøili starostu s místostarostou 
o posouzení stavu chodníkù v obci, s možností 
opravy nejhorších úsekù od støedu obce smìrem 
na Pøerovec.
- byla schválena a provedena oprava 
komunikace u kašny z obecního rozpoètu.
- pøipravuje se instalace sbìraèe deš�ových vod 
v ulici U Vodojemu a v ulici V Ulici.

a Èuníkù, stejnì jako všichni vedoucí, si krásný 
týden náležitì užili a domù se vrátili ve zdraví, 
plní zážitkù a vzpomínek.
Po prázdninách se mladí hasièi zase sejdou 
6. záøí u hasièárny a zaènou cvièit a pilovat své 
znalosti a dovednosti  pro podzimní kolo hry 
Plamen. 
Suché Lazce je znovu vidìt také na soutìžích 
mužù. Kolektiv nad 18let je doplnìn dorostenci 
a spoleènì tak ladí formu i styl na trénincích. Na 
jaøe se zúèastnili nìkolika soutìží se solidními 

výsledky. Naše zásahová jednotka se také letos 
zúèastnila soutìže O pohár primátora mìsta 
Opavy, která se konala 19. kvìtna v Podvihovì. 
Nutno øíct, že si chlapi rozhodnì neudìlali 
ostudu a s krásným èasem 78,93 s se umístili na 
krásném 7. místì.
Letošní jarní sezóna byla opravdu úspìšná, 
mladých hasièù je stále více a všechny vìkové 
kategorie reprezentují naši obec nejen v okrese. 
Dùležité však je, že je to všechny stále baví.

Pavla Benšová (Žùrková)
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- byla provedena injektáž a nátìr kašny 
z dùvodu prùsaku vody.
- u obecního úøadu byly instalovány nové 
skøíòky pro úøední desku, informaèní tabuli 
a vývìsky složek.
- v pátek 26. dubna ve 20 hodin probìhly oslavy 
osvobození obce za II. svìtové války. Od místní 
školy prošel lampiónový prùvod  k pomníku 
obìtí obou svìtových válek, kde byl položen 
vìnec k uctìní památky všech obèanù, kteøí se 
konce válek nedožili. Žáci naší školy pøedvedli 
pøipravené kulturní pásmo a starosta obce 
pøednesl projev k uctìní památky všech obìtí 
obou svìtových válek. Potom se oslavy 
pøesunuly na obecní høištì, kde si dìti u  ohnì 
upekly špekáèky a dospìlí se obèerstvili 
v hospùdce Na høišti. Veèer byl zakonèen 
ohòostrojem.
- v sobotu 1. èervna pøipravila AVZO ZO Skála 

soutìž tøíèlenných družstev ve støelbì 
z malorážky, které se zúèastnilo 12 družstev.  
Odpoledne pøipravili na støelnici akce pro dìti, 
které mìly možnost zastøílet si ze vzduchové 
pušky a pobavit se pøi dalších pøipravených 
soutìžích. Dìti dostaly sladkou odmìnu 
a u táboráku si opekly špekáèky.
- v nedìli 9. èervna pøipravili sportovci pod 
záštitou obecního zastupitelstva Dìtský den, dìti 
se zapojily do pøipravených soutìží a dostaly 
za svou snahu sladkou odmìnu. Bylo zajištìno 
krásné poèasí, všichni zúèastnìní se dobøe 
pobavili.
- na mimoøádném zasedání zastupitelé 
odsouhlasili spolufinancování studie na 
posouzení vlivu severního obchvatu Komárova 
na vodní zdroj Velké Hoštice, spolu s mìstskou 
èásti Opava - Komárov.

srpen 2013

Pøípravka pak bude doplnìna dalším náborem 
v Mateøské škole.
Ale ani dorostenci nezaháleli. Netrpìlivì èekali 
až roztaje poslední sníh a vyschne cvièná dráha 
u høištì. Scházeli se nìkolikrát týdnì a vyplatilo 
se. V rámci tréninku se na prvního máje za velké 
nepøíznì poèasí zúèastnili memoriálu Rostislava 
Tesaøe v Hlavnici a na okresním kole 
dorosteneckých kolektivù v Malých Hošticích, 
26. kvìtna, se jim opravdu daøilo. Po seètení 
s výsledky z podzimního kola se v konkurenci 
závodníkù z celého okresu umístili takto:
Kategorie smíšených družstev: 2. místo
Kategorie jednotlivkynì: Nikola Slaninová - 2. 
místo
Kategorie jednotlivci: Daniel Vèelka - 1. místo 

Program oslav Sucholazeckého posvícení 2013
Pátek 30. srpna
16:00-23:00 - atrakce pro dìti i dospìlé, 
kolotoèe, støelnice
17:00 - fotbalové utkání ženatí proti svobodným 
na obecním høišti
Sobota 31. srpna
14:00-03:00 - odpolední a veèerní zábavné 
atrakce pro dìti i dospìlé, kolotoèe, støelnice, 
skákací nafukovací atrakce, pou�ové 
cukrovinky.
Program pro dìti a rodièe
15:00-16:30 - zábava s klaunem
17:15-18:15 - Boøek Stavitel
18:30 - kejklíø
Veèerní program
19:00-20:00 - host veèera - Libor Pantùèek
21:00 - sada soutìží, které vyvrcholí soutìží 
v pøetahování lanem                                                                                                                                                           
22:00 - ohòostroj
22:45-03:00 - diskotéka pro mladé i starší, 
souèasné i starší hity pro všechny generace

Nedìle 1. záøí
Posvicenská mše svatá V 10:30 bude v kapli 
svatých Andìlù strážných sloužena posvícenská 
mše svatá. Hlavním celebrantem a kazatelem pøi 
této mši bude Prezident diecézní charity 
v Ostravì, faráø v Ostravì - Svinovì P. Jan 
Larisch Th.D. Po slavnostní bohoslužbì bude 
žehnání 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 2. záøí
Starosta dìtem - dopolední kolotoèe pro školní 
dìti.
Zastupitelé obce Vás i Vaše hosty zvou na 
oslavy posvícení a pøejí Vám pøíjemnou zábavu. 
Po celou dobu oslav bude zajištìno obèerstvení.

Ladislav Valík

Velkou nadìjí na skvìlé umístìní mìla také 
Amálie Žùrková, ale bohužel pøi plnìní první 
disciplíny se zranila. Oba naši reprezentanti 
zmìøili síly v krajském kole dne 16. èervna ve 
Frýdku-Místku. V silné konkurenci vybojoval 
Daniel Vèelka 11. místo a Nikola Slaninová 
15.místo. Obìma moc gratulujeme a dìkujeme 
za reprezentaci. Pro oba to byla krásná a cenná 
zkušenost a pro Danka motivace pro pøíští rok.
Sezónu ukonèili mladí hasièi posezením 
u hasièárny s opékáním párkù, a to týden pøed 
odjezdem na již tradièní hasièský tábor. Ten se 
konal v termínu od 29.6. až 6.7. na Barnovì. 
Také letos bylo krásné poèasí zajištìno, takže 
zábavu, hry a procházky dìtem nic nekazilo. 
Družstva Supermanù, Chicqui�ákù, Brokolic 
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Støelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích

Letošní venkovní sezona, Èeský pohár 
jednotlivcù a Èeská liga družstev zapoèala 27. 
dubna Jarním závodem, který uspoøádal oddíl 
TJ Opava na fotbalovém høišti v Litultovicích. 
Družstvo SKPK Opava - Suché Lazce soutìží 
v 1. lize ve složení Oldøich Kubesa, Sabina 
Kubesová a Kateøina Volná. Oldøich Kubesa 
bohužel musel první závod ukonèit pøedèasnì 
pro poruchu na zbrani. Sabina Kubesová se 
mezi ženami prostøílela na 3. místo. Kateøina 
Volná, která již také støílí v kategorii ženy, se 
musela spokojit s 5. místem. Další závod se 
uskuteènil 18. kvìtna v Ostravì - Tøebovicích na 
kynologickém høišti. Zde se Oldøich Kubesa 
probojoval na 5. pøíèku a Sabina Kubesová opìt 

na 3. pøíèku. Kateøina Volná se bohužel nemohla 
tohoto závodu z pracovních dùvodù zúèastnit 
a stejnì tomu bylo i v následujících závodech. 
Venkovní sezona pokraèovala 8. èervna 
závodem na místním obecním høišti. Tohoto 
závodu se zúèastnilo 25 závodníkù. Oldøich 
Kubesa vystøílel 6. místo a Sabina Kubesová 2. 
místo. Prozatím posledním závodem byl svìtový 
pohár Bohemia Cup a zároveò Mistrovství 
Èeské republiky, který se uskuteènil 5. - 7. 
èervence v Otrokovicích. Ve svìtovém poháru 
patøilo Oldøichu Kubesovi 11. místo a Sabinì 
Kubesové 10. místo mezi jednotlivci. Sabina 
Kubesová zároveò reprezentovala Èeskou 
republiku v soutìži družstev, kde se s Daliborem 

Støelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce 

Pro naše hasièe bylo jaro a léto opìt docela 
nároèné. Celou sezónu ovlivnil dost pozdní 
pøíchod jara. První dubnové tréninky probìhly 
pouze teoretickou pøípravou, protože venku byl 
ještì sníh a tak se zkrátila doba pøípravy na 
soutìže.
První letošní akcí poøádanou pro dìti nejen z øad 
hasièù bylo Tradièní pálení èarodìjnic. 27. 
dubna se na Strážnici slétla spousta èarodìjnic, 
kouzelníkù a èernoknìžníkù všech vìkových 
kategorií na nejrùznìjších strojích sériové 
i domácí výroby. Poèasí bylo opìt nádherné. 
Spousta her a soutìží dìti zabavila na celé 
odpoledne a smaženice všem opìt moc chutnala.
Být mladým hasièem však není jen zábava, 
8.kvìtna se dìti zúèastnily jarního kola hry 
Plamen ve Slavkovì. Sluneèné dopoledne 
pøispìlo k velmi dobrým výsledkùm našich 
družstev, které když se seèetly s výsledky 
z podzimního kola, nemìli se sucholazeètí hasièi 
zaè stydìt. Jedno z mnoha dílèích kol okresní 
ligy mládeže se konalo 18. kvìtna v Komárovì, 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Fotografie z naší obce

a to bylo dobrou pøíležitostí pro podporu mnoha 
rodièù. Ti se tak mohli sami pøesvìdèit 
o šikovnosti svých dìtí. V plánu bylo také 
uspoøádat pro dìti soutìž na domácí pùdì, ale 
bohužel, poèasí letos nepøálo.
Svoji premiéru mìla také pøípravka. Tedy dìti 
pøedškolního vìku. V této sezónì samé sleèny. 
Holky jsou nadšené, moc je to baví a od záøí 
se vìtšina zaøadí mezi své starší kamarády. 
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Po dlouhé zimì, která všechny pøekvapila 
bohatou snìhovou nadílkou ještì o veliko-
nocích, byly provedeny úklidové práce na 
støelnici a byl zprovoznìn celý areál tak, aby zde 
mohly být zorganizovány plánované akce. 
Støeleckou sezónu jsme zahájili již 28. roèníkem 
støelecké soutìže z malorážky o „Pohár 
osvobození Suchých Lazcù“. Dobøe pøipravenou 

soutìž zkomplikovali vandalové, kteøí tìsnì 
pøed soutìží zcela znièili dveøe do buòky 
u støelištì a z pøipravených terèù si udìlali 
uprostøed asfaltového høištì oheò. Následnì 
opravené dveøe prorazili opìt a znovu si 
rozdìlali oheò na asfaltovém kurtu. Pøes tyto 
problémy se podaøilo soutìž zvládnout velmi 
dobøe. Za úèasti 32 støelcù, které pøivítal starosta 

AVZO STÈ ÈR - Základní organizace Skála

srpen 2013

Lhotským a Zdìòkem Jandou umístila na 8. 
místì. Na mistrovství Èeské republiky se 
Oldøich Kubesa musel spokojit se 7. pøíèkou 
a Sabina Kubesová po velkém boji skonèila na 
3. místì. Pøed svìtovým pohárem a mistrovství 
Èeské republiky Sabina Kubesová úspìšnì 
absolvovala trenérské zkoušky III. tøídy. Pøíští 

závod se uskuteèní 10. srpna na fotbalovém 
høišti v Litultovicích. Støelecký klub polní kuše 
Opava - Suché Lazce letos uspoøádá ještì jeden 
závod, který probìhne 5. øíjna na obecním høišti 
v Suchých Lazcích.

Sabina Kubesová

èlenùm, právnickým osobám nebo organizaèním 
jednotkám ÈMMJ, které se velkou mìrou buï 
v minulosti nebo v souèasnosti podílí na rozvoji 
myslivosti, vìnují se kynologii, zabývají se 
ochranou zvìøe a jejího životního prostøedí 
a rozvojem mysliveckých tradic nebo 
vykonávají jinou èinnost ve prospìch ochrany 
pøírody a myslivosti. Pan Josef Vìntus st. je 
dlouholetý èlen našeho mysliveckého sdružení, 
který si plnì toto vyznamenání „Za zásluhy 
o myslivost“ - I. stupeò - Zlatý odznak, 
zaslouží. I my se pøipojujeme ke gratulaci 
a zároveò pøejeme mnoho zdraví, štìstí 
a mysliveckých zážitkù k významnému 
životnímu jubileu! 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“
Výbor MS Hoš�ata.
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obce, se soutìžilo ve tøech kategoriích. S velmi 
kvalitními výkony se na prvních místech 
v kategorii seniorù umístili Kyèerka (291), 
Vilkus (287) a Hrbáè (282), všichni z SKK 
Hluèín, v kategorii mládeže do 15-ti let zvítìzil 
Kryštof (284) z SKK Ostroj a v kategorii 
ostatních zvítìzit Strážnický (285) z SKK 
Vítkovice.
Dalším splnìným bodem plánu èinnosti bylo 
uspoøádání støelecké soutìže z malorážky pro 
veøejnost. Prvního èervna se soutìže tøíèlenných 
družstev sestavených náhodnì z místních 
organizací, ulic nebo jiných seskupení 
zúèastnilo celkem 12 družstev. Z vítìzství se 
radovalo družstvo dùchodcù ve složení Kostøiba 
M., Janošek B. a Dener R., druhou pøíèku 
obsadilo družstvo kušistù ve složení Volný R., 

Kubesa O. a Kubesová S., na tøetím místì 
skonèilo družstvo ve složení Martínek Z., 
Vránová J. a Kostøiba M. mladší.

Odpoledne rovnìž 1. èervna probìhla na 
støelnici akce pro dìti, které mìly možnost 
zastøílet si ze vzduchové pušky a pobavit se pøi 
dalších pøipravených soutìžích. Pro každého 
úèastníka byla pøipravena sladká odmìna 
a každý mìl možnost opékat si darovaný 
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Myslivecké Sdružení Hoš�ata

špekáèek. Celou akci zkomplikovalo velmi 
studené a nevlídné poèasí, nicménì všichni 
zúèastnìní strávili v areálu støelnice pøíjemné 
odpoledne. Podìkování patøí vedení  mìstské 
èásti Suché Lazce, které na všechny výše 
uvedené akce pøispìlo finanèní èástkou na 
materiální zabezpeèení.
Další èinností byla spoluúèast na zabezpeèení 
dìtského dne.
Kromì  poøádání výše uvedených akcí provádìli 
èlenové AVZO další odstraòování následkù 
øádìní nevítaných návštìvníkù. Mimo uvedené 
opakované znièení dveøí se vloupali do buòky, 
kdy nejdøíve vypáèili a rozbili okno, zcizili 
ponorné èerpadlo a další drobnosti a pøed 
odchodem zcela zdevastovali skladovaný 
materiál uvnitø buòky. 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.

Prùbìžnì provádíme údržbáøské práce 
a v prùbìhu èervence byla opravena støecha na 
sociálním zaøízení støelnice vèetnì nové krytiny.

Bøetislav Janošek

MS Hoš�ata by Vás rádo informovalo 
o èinnosti za uplynulé období.
V jarních mìsících zahájili èlenové a pøátelé 
myslivosti výsadby stromù (jabloní, dubù, 
jeøabin, osiky a olše) a keøù (šípek, trnka, kalina, 
jasmíny, rybíze) na pozemcích v honitbì. 
Provedené výsadby stromù jsou chránìny 
plastovým tubusem, keøe jsou chránìny 
oplocením.
Jelikož byly provedeny výsadby pouze na 
nìkolika pozemcích, budou výsadby pokraèovat 
i v podzimních mìsících 2013 a jarních 
mìsících 2014.

Tímto bychom rádi podìkovali MÈ Opava -
Komárov a MÈ Opava-Suché Lazce, které se 

finanènì podíleli na zakoupení døevin a ochrany  
døevin pøed poškozením zvìøí a snad 
i zemìdìlské mechanizace.
MÈ Opava - Podvihov se pøihlásila k akci 
vyhlášené Statutárním mìstem Opava „Zelené 
hradby mìsto Opava“ a tím si zajistila finanèní 
prostøedky na zakoupení alejových stromù za 
úèelem výsadby pozemku v k. ú. Podvihov. 
Výsadba bude provedena èleny MS Hoš�ata.
Èeskomoravská myslivecká jednota, Okresní 
myslivecký spolek Opava v zastoupení pøedsedy 
Zdeòka Glaudera pøedala dne 27.7.2013 na 
zahájení kynologické akce - Memoriálu Jitky 
Hromadové v Albertovci panu Josefu Vìntusovi 
st. ocenìní za zásluhy o myslivosti I. stupnì. 
Toto vysoké vyznamenání se udìluje pouze 
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Hráèi  TJ Suché Lazce pozývají své pøíznivce na 
své zápasy, které se uskuteèní:

TJ Suché Lazce
Soutìž starší žáci 1 + 7 sk. B
Suché Lazce
Zlatníky
Suché Lazce
Brumovice
Melè
Bøezová
Suché Lazce
Suché Lazce

Velké Heraltice
Suché Lazce
Malé Hoštice
Suché Lazce
Suché Lazce
Suché Lazce
Budišov n/B
Pustá Polom

01.09. 15:00
07.09. 16:30
15.09. 15:00
21.09. 13:45
05.10. 13:30
12.10. 14:00
20.10. 15:00
27.10. 15:00

NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
NE

Jakartovice
Suché Lazce
Kobeøice B
Suché Lazce
Suché Lazce
Hnìvošice
Suché Lazce
Skøipov
Suché Lazce
Dolní Benešov B
Suché Lazce
Pustá Polom B
Suché Lazce

Suché Lazce
Hradec n/M
Suché Lazce
Vøesina
Malé Hoštice
Suché Lazce
Žimrovice
Suché Lazce
Litultovice
Suché Lazce
Stìboøice
Suché Lazce
Služovice

17.08. 17:00
24.08. 17:00
31.08. 17:00
07.09. 16:30
14.09. 16:30
22.09. 16:00
28.09. 16:00
05.10. 15:30
12.10. 15:30
20.10. 15:00
26.10. 15:00
02.11. 14:30
09.11. 14:00

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

Okresní pøebor muži

Po zimì strávené v raduòské tìlocviènì nám 
17.dubna zaèala utkáním z favorizovanou 
Chuchelnou jarní èást naší ligy. Po ne zcela 
ideální venkovní pøípravì, kdy nás sníh nepustil 
dlouho na trávník, jsme uhráli po bojovném 
výkonu neèekanou remízu 3:3. Bojovného 
ducha jsme ukázali dále i v zápasech z dalšími 
favorizovanými týmy z Kravaø (5:6) a Háje 
(7:9).Škoda jen promarnìných šancí a smùly 
v úplných závìrech utkání a mohli jsme i dalším 
klubùm hrajících po podzimu o první místo vzít  
nìjaké body. Snad jen utkání ze Slezským FC 
pro nás nedopadlo nejlíp a z Opavy jsme odjeli 
s nadílkou deseti branek. Snad na hráèe 
zapùsobilo prostøedí Opavského stadiónu a tak 
až na úplný zaèátek kdy jsme dokonce vstøelili 
první branku, byla naše hra ustrašená a bez 
nasazení. Po zápasech s týmy první ètyøky nás 
koneènì èekaly utkání s týmy bojujícími o 5. 
pøíèku. Po dramatické domácí výhøe nad Pustou 
Polomí (5:3) jsme si pak vcelku snadno poradili 
s hráèi Skøípova (15:6), Mokrých Lazcù (6:4) 
a Litultovic (13:6). Po tìchto vítìzstvích se stalo 
5. místo skuteèností. Nezmìnila na tom ani 
porážka v posledním domácím zápase 
s Chlebièovem (4:5). Poslední sezónu 

v kategorii mladších žákù jsme zakonèili výhrou  
ve Štítinì (11:3).
A protože pøíští sezónu již budeme startovat ve 
starší kategorii uvítali jsme pozvání TJ Tatran 
Štítina a zúèastnili jsme se 22.6. turnaje starších 
žákù „O pohár gen. Heliodora Píky“. Mezi celky 
jsme sice obsadili poslední 4. místo, ale za 
bojovnost s jakou všichni šli do soubojù až 
o ètyøi roky staršími protihráèi zaslouží všichni 
velkou pochvalu. 
V následující sezónì se v kategorii starších žákù 
støetneme s celky Budišova n. Budišovkou, 
Brumovice, Bøezové, Malých Hoštic, Melèe, 
Pusté Polomi, Velkých Heraltic a Zlatníkù. 
Domácí zápasy se odehrají v nedìli od 15:00 
hodin na obecním høišti.
Pøed samotným zaèátkem soutìže se hráèi 
zúèastní již tradièního fotbalového soustøedìní 
spojeného se stanováním na našem stadiónu. 
Doufáme, že i v následujícím fotbalovém roce si 
na máš žákovský fotbal najde cestu mnoho 
našich fanouškù a že jim svými výkony udìláme 
radost.
Za žákovský tým TJ Suché Lazce

Tomáš Vašek

zleva nahoøe Jiøí Skupina, Daniel Dubovický, Tomáš Kùrka, Michal Friedel, Ondra Žídek, Tadeáš Èernín, vedoucí 
teamu Tomáš Vašek. Spodní øada zleva Tomáš Vašek, David Vavøíèek,  Radek Volný, Tomáš Muczka, Robin Èupa, 
Matìj Humlíèek. Ležíci brankáøka Tereza Lacuchová.

Konec mladších žákù v Suchých Lazcích
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