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v tomto èísle Vám pøedstavíme program oslav 
Sucholazeckého posvícení, dále Vás 
zastupitelé MÈ Opava – Suché Lazce seznámí 
s projednávanými problémy, které øešili od 
posledního vydání Zpravodaje. Starosta obce 
zhodnotí èinnost zastupitelstev v období 2002 
až 2014. Na své akce Vás pozvou a se svou 
èinností Vás seznámí zájmové organizace 
a sdružení naší obce.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

Z èinnosti zastupitelstva

16.
strana

srpen 2014

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 2014.
úøední hodiny: úterý 16.30-18.00
telefon: 553 794 427
e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
obsah zpracoval: Ladislav Valík, Dave Závìšický
design a typografie: Dave Závìšický www.davedesign.cz
srpen 2014, 320 výtiskù
internetové stránky:  www.suchelazce.cz
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Zastupitelé mìstské èásti na svých zasedáních 
projednávali tyto záležitosti:
- Schválili poskytnutí pøíspìvkù zájmovým 
organizacím a spolkùm na jejich èinnost. 
Mysliveckému sdružení Hoš�ata byl schválen 
pøíspìvek 40.000,- Kè. Sboru dobrovolných 
hasièù 102.500,- Kè na èinnost s mládeží a na 
práci soutìžních družstev, na èinnost zásahové 
jednotky 71.000,- Kè. Tìlovýchovné jednotì 
120.000,- Kè na èinnost družstva mužù 

a 61.000,- na soutìže starších žákù. Klubu 
støelby z polní kuše 54.600,- Kè na uspoøádání 
mistrovství republiky a na úèast na 
reprezentaèních soutìžích. AVZO 18.500,- Kè 
na uspoøádání soutìží ve støelbì na Strážnici.
- Byla ukonèena oprava chodníkù od støedu 
obce smìrem na Pøerovec, akce probìhla zdárnì 
a v dohodnutém termínu. Pøed koneèným 
pøevzetím opravy byly odstranìny všechny 
nedostatky, na které obèané upozornili.
- 23. a 24. kvìtna probìhly volby do 
Evropského parlamentu. 
- Zastupitelé stanovili poèet zastupitelù pro 
pøíští volební období na poèet jedenácti 
zastupitelù.
- V ulici U Vodojemu pokraèovala realizace 
proti záplavových opatøení osazením dalších 
obrubníkù.
- Byla schválená a zahájena realizace výstavby 
autobusových zastávek na Pøerovci u restaurace 
HEJA za cenu dle rozpoètu - smìr støed obce 
279.896,- Kè a smìr Pøerovec 136.452,- Kè.
- Zastupitelé schválili výstavbu opìrné zdi na 

Pøestože vše bylo i letos perfektnì pøipravené, 
zklamalo poèasí. To bylo v sobotu dne 3. kvìtna 
velmi chladné a promìnlivé a bohužel odradilo 
mnoho pøípadných kolegyò èarodìjek. Ale 
zhruba 20 otužilcù se mezi dìtmi pøece jen 
našlo. Ti si pak dosytnosti užili zábavy pøi 
disciplínách jako hod na pavuèinu, slalom na 
koštìti, pøíprava èarodìjného lektvaru nebo 
vìštìní budoucnosti. Pochutnali si i na skvìlé 
smaženici. Naopak poèasí se více než vydaøilo 
1. èervna. V tento den se však mladí hasièi 
museli rozdìlit. Ti mladší spolu s Èápaty 
(pøípravkou) se pøedvedli  pøi Dìtském dnu na 
høišti, starší žáci pak soutìžili v rámci akce 
Globus cup. Tam se naši starší žáci rozhodnì 
neztratili a mezi cca 160 úèastníky z celé 
republiky obsadili místa ve støedu startovního 
pole. Odmìnou a podìkováním za celou sezónu 
bylo spoleèné opékání párkù u hasièárny, kde 
se dìti doèkaly i sladké odmìny.

Velkým zklamáním  nejen pro táborníky, ale
 i vedoucí a celý organizaèní team, byla 
informace, že z provozních dùvodù nemùže 
probìhnout hasièský tábor na Barnovì. Tato 
zpráva pøišla na zaèátku èervna, tedy v dobì, 
kdy již nebylo organizaènì možné zajistit jiné 
adekvátní místo. S tìžkým srdcem musela  
hlavní vedoucí  letošní tábor po 17ti letech 
zrušit. Všichni však pevnì vìøí a doufají, že na 
tradici pøíští rok zase naváží.

Pavla Benešová

S eu cc zh aé   L 

S eu cc zh aé   L 



2.
strana

www.suchelazce.cz

15.
strana

davedesign - SL zpravodaj  str 2., 15.

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

srpen 2014

obecním høišti za cenu dle projektu. Probìhlo 
výbìrové øízení, které pøi splnìní všech 
zadaných podmínek vysoutìžila s nejnižší cenou 
1.344.647,- Kè firma Stazo. Velmi dùležité bylo 
dodržení stanoveného termínu dokonèení, 
vzhledem k zahájení soutìží v kopané.
- Na žádost obèanù o pøesunutí kontejnerù na 
tøídìný odpad od veèerky pana Jedlièky a od 
restaurace U Balù bylo vybudováno stání pro 
tyto kontejnery u parkovištì u obecního 
høbitova. Vìøíme, že si obèané na toto nové 
místo zvyknou. 
- Upozoròujeme, že sbìr nebezpeèného odpadu 
probìhne v mìsíci záøí. 
- Dne 25.dubna probìhly oslavy osvobození 
obce, obcí prošel lampiónový prùvod, 
u pomníku padlých byla uctìna památka našich 
spoluobèanù, kteøí položili život v prùbìhu obou 
svìtových válek a oslavy byly zakonèeny 
ohòostrojem na obecním høišti.
- Zájmové organizace a složky v naší obci 
pøipravily v uplynulém období tyto akce pro 
veøejnost v naší obci. Naši hasièi pøipravili 
v kvìtnu i pøes nepøízeò poèasí tradièní Pálení 
èarodìjnic, závody ve støelbì z malorážky 
tøíèlenných družstev uspoøádané èleny AVZO 
TSÈ ÈR mìly velký ohlas, následovala soutìž 
pro dìti ve støelbì ze vzduchovky. Èlenové 
Tìlovýchovné jednoty uspoøádali na obecním 
høišti velmi vydaøený Dìtský den. Jsme rádi, že 
v naší obci jsou aktivní složky, které pøipravují 
zábavu pro všechny obèany obce, za což jim 
chceme podìkovat.

Program oslav Sucholazeckého  
posvícení 2014
Pátek 5. záøí
16:00-23.00 - odpolední a veèerní zábavné 
atrakce pro dìti i dospìlé, kolotoèe, støelnice
Sobota 6. záøí
kolotoèe, støelnice, skákací nafukovací atrakce, 

Jejich první místa je nominovala do krajského 
kola, které se konalo  15. èervna v Novém 
Jièínì. Tam pak v dvojboji, štafetì dvojic a po 
testech požární všestrannosti  Dankovi jen 
o fous uteklo umístìní na bednì a obsadil tak 
sice nepopulární, ale pìkné 4. místo. Amálce se 
zadaøilo malinko více  a 3.místo v krajské 
konkurenci jí opravdu slušelo. Podìkování tak 
patøí nejen jednotlivcùm, ale i všem ostatním, 
nadìjným reprezentantùm.

S reprezentací naší vesnice však nezùstali 
pozadu ani nejmladší hasièi, dìti  ve vìku od 5 

do 7 let. Ti pøedvedli všechno, co se nauèili na 
Festivalu pøípravek ve Štìpánkovicích dne 15. 
èervna. A ostudu urèitì neudìlali.  Nezahálejí 
ani muži. V kvìtnu se zúèastnili Okrskové 
soutìže mužù a žen ve Štítinì. Zde dosáhli na 7. 
místo. Témìø pravidelnì každý víkend se 
zúèastòují Opavské ligy, kde bojují zpravidla 
s dalšími 15 družstvy z okolních sborù 
v disciplínì požární útok. Liga je momentálnì 
v plném proudu a naši muži jsou v prùbìžném 
bodování na 11. místì, což prozatím znamená 
postup do finále OL. Pro širokou veøejnost 
hasièi uspoøádali již tradièní Pálení èarodìjnic. 

pou�ové cukrovinky
Program pro dìti a rodièe
15:00-17:00 - soutìžní odpoledne pro dìti, 
soutìže o ceny, poznej písnièku, Caruso Show 
- soutìž ve zpìvu i pøednesu, soutìž 
v pøetahování lanem, hledání pokladù, malování 
na oblièej
17:00-18:00 - pøijel k nám cirkus - nauète se 
žonglovat s balónky, kužely, talíøi na tyèi 
a chodit po lanì s pomocí instruktorù
17:00-20:00 - diskotéka pro dìti a mládež se 
soutìžemi
Veèerní program
20:00-21:30 - Boby Blackman -  živá hudba 
k tanci i poslechu
21:30-21:45 - obecní ohòostroj                                                                                                                                                                     
22:00-22:30 - soutìž v pøetahování lanem 
ètyøèlenných družstev mužù i žen O basu piva 
starosty obce Suché Lazce
23:00-23:30 - soutìž Bobyho Karaoke Super 
Star Show s vyhlášením a ocenìním vítìzù
23:30-03:00 - nonstop diskotéka DJ Milhaus 
- nejžádanìjší èeské i zahranièní hity k tanci
Nedìle 7. záøí
Posvícenská mše svatá v 10:30 hod bude v kapli 
svatých Andìlù strážných sloužena posvícenská 
mše svatá. Kazatelem pøi této mši bude Mgr. 
Marek Veèerek, jáhen ve farnosti Ostrava 
- Svinov, rodák ze Štìpánkovic. Po slavnostní 
bohoslužbì bude žehnání chleba a soli, tzv. 
dožínky. Odpoledne v 15 hod budou nešpory 
a svátostné požehnání.
13:00-22:00 - odpolední a veèerní zábavné 
atrakce pro dìti i dospìlé,kolotoèe, støelnice, 
skákací nafukovací atrakce, pou�ové 
cukrovinky.
Pondìlí 8. záøí
Starosta dìtem - dopolední kolotoèe pro školní 
dìti.
Zastupitelé obce Vás i Vaše hosty na posvícení 
zvou a pøejí Vám pøíjemnou zábavu. Po celou 
dobu oslav bude zajištìno obèerstvení. 

S eu cc zh aé   L 
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Posvícenecká mše svatá
V nedìli 7.záøí 2014 v 10.30 hod bude v kapli 
svatých Andìlù strážných sloužena posvícenská 
mše svatá. Kazatelem pøi této mši bude Mgr. 
Marek Veèerek, jáhen ve farnosti Ostrava - 
Svinov, rodák ze Štìpánkovic. Po slavnostní 
bohoslužbì bude žehnání chleba a soli, tzv. 
dožínky. Odpoledne v 15 hod bodou nešpory 
a svátostné požehnání.

Lenka Kubánková

srpen 2014
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Jarní mìsíce mìli sucholazeètí hasièi opìt nabité 
aktivitami. Jako každý rok si nejprve uklidili 
v hasièárnì a upravili okolí. I dìti pøiložily ruku 
k dílu a pomohly pøi hrabání trávy také na dráze 
u høištì. Plot dostal nový nátìr a na zásahovém 
vozidle byly provedeny nezbytné opravy 
a úpravy interiéru. V rámci vesnice provedli 
hasièi sbìr železného šrotu. Z èástky za jeho 
odvoz bylo poøízeno další vybavení pro práci 
s mládeží.

Jaro je však  pro mladé hasièe pøedevším ve 
znamení pøíprav, tréninkù  a soutìží. S prvními 
teplými dny skonèila fyzická pøíprava 
v tìlocviènì a došlo na praxi samotnou. Dìtem 
zaèala sezóna první soutìží dne 26. dubna 
v krásném sportovním areálu v Tìškovicích. Po 
požárním útoku a štafetì dvojic se mladší žáci 
umístili na hezkém 4. místì, starší žáci pak na 9. 
místì. Jarní kolo hry Plamen se za témìø letního 
poèasí uskuteènilo dne 7. kvìtna ve Zlatníkách.  
Družstvo mladších žákù po souètu s body 
z podzimního kola umístilo na moc pìkném 7. 
místì. Mezi staršími žáky máme dvì družstva, 
která se  v konkurenci 11 družstev umístili na 9. 
a 5. místì.

Více než vzornì reprezentovali  Suché Lazce 
naši dorostenci. Nejprve se 1. kvìtna opìt 

úèastnili memoriálu Rostislava Tesaøe v Hla-
vnici. Letos koneènì za nádherného poèasí byla 
tato soutìž smíšených teamù hlavnì dobrou 
provìrkou jejich pøipravenosti. Tu pak zúroèili 
25. kvìtna pøi okesním kole dorostu v Malých 
Hošticích. Smíšené družstvo si k výsledkùm z 
podzimního kola pøièetlo body za požární útok, 
bìh na 100m s pøekážkami, štafetu  4x100m a 
udrželo si tak prvenství ve své kategorii. Mezi 
jednotlivci staršího dorostu s pøehledem zvítìzil 
Daniel Vèelka, v závìsu za ním pak Jan 
Stanovský. Jednotlivkynì støedního dorostu 
doslova pøeválcovala Amálie Žùrková. V obou 
kategoriích se tedy nenašli pøemožitelé a oba 
naši reprezentanti jsou nejlepšími v okrese. 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

nových oken a dveøí, vodoinstalace, 
elektroinstalace, nového topení, odizolování 
(podøezání celé budovy). Místnosti pro Èeskou 
poštu byly zrekonstruovány, a byla zhotovena 
a vybavena ordinace praktického lékaøe 
s èekárnou a bezbariérovým pøístupem.

Z iniciativy obèanù zastupitelé odhlasovali 
opravu místní kaple. Uvolnìním finanèní èástky 
z rozpoètu obce a uskuteènìním veøejné sbírky 
zajištìné obecním úøadem byla za pomocí 
obèanù provedena generální oprava kaple. 
Témìø veškeré práce obèané a firmy 
odpracovali zdarma.

Vybudováním nového vodovodního øádu na 
Strážnici a zakoupením vodáren do rodinných 
domù se odstranily problémy s dodávkou vody.
Z povìøení zastupitelstva jsem vstoupil do 

V øíjnu 2014 se uskuteèní volby do obecního 
zastupitelstva. Dovolte mi, abych se trochu 
ohlédl na uplynulá období od r. 2002.
Do voleb v roce 2002 se pøihlásily tyto volební 
strany: Sdružení nezávislých kandidátù a 
Komunistická strana Èech a Moravy (KSÈM). 
V novì zvoleném zastupitelstvu byl zvolen 
starostou Miloslav Kostøiba, místostarostou Ing. 
Lubomír Rabinský, zastupitelé: Ing. Eva 
Brhelová, Mgr. Martina Škrobánková, pí. 
Kvìtoslava Halšková, p. Josef Kubín, pí. Pavla 
Satková, p. Jaromír Sedláèek, p. Ladislav Valík, 
p. Bronislav Vícha a p. Václav Žùrek. 
Administrativní pracovnice sl. Kateøina 
Ištvánková, od 1.10.2004 Ing. Lucie 
Sedláèková.

Zastupitelstvo zaèalo velmi ambicióznì. Obecní 
úøad byl opraven od støechy po sklep vèetnì 

Vážení spoluobèané.
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Fotografie z dìtského dne 1.6.2014

jednání s majiteli pozemkù stávajícího høištì a 
s pomocí Magistrátu Statutárního mìsta Opavy 
se pozemky vykoupily a tím je obecní høištì 
v majetku mìsta.

Následnì probìhla oprava a výstavba nového 
oplocení høištì. Opravou šaten s pøístavbou 
døevìné buòky se zlepšily podmínky v šatnách.
Z rozhodnutí zastupitelstva se znovu vybudoval 
kamenný sokl plotu na høbitovì vèetnì døevìné 
nástavby, nových kovových vrat, obnovila se 
zeleò pøed høbitovem a vybudovalo se nové 
parkovištì a plocha pro kontejner.

Zakoupením sekaèek, køovinoøezu, traktorku 
a náøadí si údržbu zelenì provádí obec sama.
Zastupitelé rozhodli o obnovení tradic: 
Sucholazecké posvícení, oslav Osvobození 
obce, Pochování basy, poøádání Dìtského dne. 
Zavedli konání Obecního plesu, Kaprobraní, 
podpoøili konání Mezinárodního šachového 
turnaje a soutìž hasièských sborù O pohár 
primátora mìsta Opavy.

Do voleb pro volební období 2006-2010 se 
pøihlásila jen KSÈM v novì zvoleném 
zastupitelstvu: starosta Miloslav Kostøiba, 
místostarosta Ing. Lubomír Rabinský, èlenové 
zastupitelstva: Mgr. Martina Škrobánková, p. 
Josef Kubín, p. Václav Žùrek, p. Bronislav 
Vícha, p. Ladislav Valík, p. Tomáš Heèko, p. 
Jaromír Sedláèek. Aministrativní pracovnice: sl. 
Kateøina Dobošová, od 7.4.2009 sl. Jana 
Kostøibová.

Zastupitelé vstoupili do nového volebního 
období rekonstrukcí støedu  obce. Nová zeleò, 
parkovištì, autobusová zastávka, osvìtlení, 
oprava moštárny, chodníky a rekonstrukce 
kašny dotvoøily ráz støedu obce.

Rozšíøilo se osvìtlení a místní rozhlas.
Na žádost hasièù zastupitelé rozhodli vybudovat 
tréninkovou dráhu u obecního høištì. Za 
nemalých finanèních nákladù se provedla 
generální oprava kulturního zaøízení. Provedla 
se nová fasáda vèetnì soklu, nový septik, 
výmìna dveøí, topení, podlahových krytin, 
pokrytí støechy a montáž klimatizace.
Zastupitelé vypomáhají pøi zpracování 
dokumentace pro odkanalizování MÈ Suché 
Lazce a MÈ Komárov. Zastupitelstvo schválilo 
uvolnìní finanèních prostøedkù na zhotovení 
kovaného zábradlí u kaple a vývìsní skøíòky.  
Vybudováním svìtelného zaøízení na køižovatce 
silnic Ostravská a Pøerovecká se zvýšila 
bezpeènost pøi výjezdu z této køižovatky. 
Odkanalizováním høbitova, opravou márnice 
a èásti chodníku se zlepšil vzhled høbitova.

Do voleb pro volební období 2010-2014 se 
pøihlásily volební strany: Sucholazecké oživení 
2010 a Komunistická starna Èech a Moravy. 
Volby vyhrála KSÈM. Novì zvolené 
zastupitelstvo pracovalo v tomto složení: 
starosta Miloslav Kostøiba, místostarosta 
Ladislav Valík, èlenové zastupitelastva: Mgr. 
Martina Škrobánková, pí. Veronika Žùrková, 
Mgr. Josef Hrabina, p. Václav Žùrek, p. 
Bronislav Vícha, p. Radek Adamèík, p. Jaromír 
Sedláèek, p. Tomáš Heèko, p. Marek Satke, 
administratiní pracovnice do 31.3.2014 sl. Jana 
Kostøibová, od 1.4.2014 sl. Lucie Židková, DiS.
Vzhledem k tomu, že Statutární mìsto Opava 
neuvolnilo žádné finance na investièní akce, v 
tomto volebním období museli zastupitelé zvážit 
využití finanèních prostøedkù MÈ. Položením 
asfaltového koberce na ul. Pøerovecká od 
køižovatky s ul. Ostravská až po Hostinec u Baly 
se odstatnì zlepšil prùjezd obcí.
Na náklady obce byl vyfrézován a položen nový 
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V návaznosti na zintenzivnìní práce s mládeží 
byla taktéž vytvoøena družba s týmem Pusté 
Polomi, která vznikla za úèelem spolupráce s 
mládežníky a výsledkem je spoleèné mužstvo 
starších žákù, které bude reprezentovat jak 
sucholazecký tak i polomský mládežnický 
fotbal. Dùvodem vzniku již zmiòované družby s 
Pustou Polomi, je stále vìtší úbytek mládežníkù 
v dané vìkové kategorii a to nutí fotbalové 
kluby k variantì spojovaní. Starší žáci budou 
tedy v nadcházející sezónì hrát pod hlavièkou 
Pusté Polomi, ovšem tréninky i mistrovská 
utkání se budou konat støídavì v Suchých 
Lazcích a Pusté Polomi. 

TJ Suché Lazce si zvolily nový výbor
Dne 4. dubna 2014 probìhla volební valná 
hromada, na které byl zvolen nový výbor TJ 
Suché Lazce. Výbor a posléze i pøedseda a 
místopøedseda byl zvolen ve složení:
Pøedseda: Lukáš Lenc
Místopøedseda: Lukáš Dener
Èlenové výboru: Josef Doboš ml., Lukáš Graf, 
Roman Vašíèek, Roman Novák, Petr Kubín, 
Ondøej Vlha, Petr Oriešèík.
Po zvolení nového výboru, byl do funkce 
èestného pøedsedy TJ Suché Lazce zvolen její 
dlouholetý pøedseda pan Miroslav Satke. Z 
pozice novì zvoleného pøedsedy mu následnì 

Lukáš Lenc podìkoval za velmi obìtavou práci 
a rozvoj sucholazeckého fotbalu. 

Dìtský den v Suchých Lazcích
V nedìli 1. 6. 2014 poøádala TJ Suché Lazce již 
tradièní dìtský den. Pro dìti byl pøipraven 
bohatý program dovednostních soutìží a taktéž 
byl pøipraven neménì atraktivní doprovodný 
program, kdy si dìti a nejenom ty nejmenší 
mohly užít vodního fotbálku, nafukovacího 
hradu, projížïky na ponících, ukázky cvièení 
poslušnosti psù, prohlídky závodních modelù 
aut anebo taneèního programu. Dìtský den 
navštívilo bezmála 140 dìtí v doprovodu svých 
rodièù, což znamenalo zaplnìný areál obecního 
høištì, kde se dìtský den konal. Po skonèení 
dovednostních soutìží bylo pøipraveno pro dìti i 
dospìlé tradièní kolo štìstí s bohatým výbìrem 
cen. Celý výtìžek z dìtského dne vìnuje 
Tìlovýchovná jednota na rozvoj mládežnického 
fotbalu v Suchých Lazcích. Celý výbor 
Tìlovýchovné jednoty by touto cestou rád 
podìkoval všem, kteøí se podíleli na 
spolupoøadatelství dìtského dne a to SRPŠ, 
SDH Suché Lazce, SVAZARMu a zastupitelùm 
mìstské èásti Suché Lazce v èele s panem 
starostou, kteøí odsouhlasili z rozpoètu finanèní 
podporu pro dìtský den. 

Dìkujeme! 

asfaltový koberec na ul. U Kašny.
Pøístavbou skladu u hasièárny získala obec 
prostory pro uskladnìní strojù a náøadí. 
Pøevážnou vìtšinu prací na pøístavbì provedli 
dùchodci za vydatné pomoci místních složek.
Zastupitelé odsouhlasili i celkovou opravu 
hasièské zbrojnice, tj. výmìnu oken, dveøí, 
opravu fasády a kanalizace.

Probìhla rekonstrukce chodníkù (výmìna 
dlažby, obrubníkù) na ul. Pøerovecká v úsecích 
kaple – obchod a kašna – p. Kubica.
Byl opraven podstavec pomníku padlých. 
Z dùvodù bezpeènosti zastupitelé odsouhlasili 
výstavbu opìrné zdi na obecním høišti vèetnì 
parkovištì. Na základì žádosti obèanù byly 
vybudovány autobusové zastávky na Pøerovci 
u restaurace Heja.

Zastupitelé a obèané øešili jeden z 
nejdùležitìjších problémù v obci, a to jižní-
severní obchvat, silnice 1/II Opava – Komárov. 
Obecní úøad MÈ Suché Lazce vyhlásil k tomuto 
problému místní referendum, kterého se 
zúèastnilo jen 46% obèanù. Z povìøení 
zastupitelstva jsem nechal zpracovat posudek 
hydrologických pomìrù pro severní obchvat, 

který je pro daný problém pro obec pøíznivìjší.
Obecní úøad nechal zamìøit pozemky pro 
rozšíøení obecního høištì, vèetnì urèení 
výkupních cen pozemkù.

Zastupitelé každoroènì schvalovali výši 
finanèních požadavkù složek, klubù a sdružení 
na jejich èinnost.

TJ Suché Lazce 1 713 480 Kè
Sbor dobrovolných hasièù 1 872 500 Kè
Myslivecké sdružení Hoš�ata 214 000 Kè
Klub polní kuše Suché Lazce 206 150 Kè
AVZO TSÈ ÈR – ZO Skála 77 000 Kè
(bývalý Svazarm)  
Klub dùchodcù 211 000 Kè
Svaz zahradkáøù 12 000 Kè
(ukonèil èinnost)
Kroužek teraristù 32 660 Kè
(2005-2007)
ZŠ a MŠ Suché Lazce 179 386 Kè

Požadavky jak finanèní, tak materiálové pro ZŠ 
a MŠ Suché Lazce zastupitelé vždy 
upøedòostòovali.

Do výše uvedených èástek není zapoèteno 
zavlažování a údržba høištì, oprava budov, 
nákup strojù apod.

Toto je hrubý výèet akcí v uplynulých volebních 
obdobích (2002-2014), kterými se zabývali 
zastupitelé MÈ Opava – Suché Lazce.
Nìkteré body z volebních programù se 
nezrealizovaly, né však z dùvodù nezájmu 
zastupitelù, ale vìtšinou z dùvodù finanèních, 
legislativních apod.

Finanèní pomoc složkám, klubùm 
a sdružením MÈ Suché Lazce za 
léta 2003-2014
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Mužstvo Suchých Lazcù pro novou sezónu 
dozná urèitých hráèských zmìn, ovšem kádr se 
uzavøe až tìsnì pøed zaèátkem sezóny a trenér 
Jaromír Chmel prozatím nechce spekulovat 
o koneèné podobì nového kádru, který si 
stanovil jasný cíl a to okamžitý návrat do 
okresního pøeboru.  Podle slov pøedsedy klubu 
Lukáše Lence je dlouhodobým cílem Suchých 
Lazcù v mužské kategorii pøedevším stabilizace 
hráèského kádru a v období následujících let 
postup do I. B. tøídy a dále pak intenzivní práce 
s mládeží, která by dokázala do budoucna 
vychovat nové tváøe sucholazeckého fotbalu. I 
proto v Suchých Lazcích vzniklo nové mužstvo 
mini-žákù pod vedením Romana Nováka, jenž 
v souèasnosti registruje už jednu desítku tìch 
nejmladších fotbalistù a stále probíhá nábor.

Vážení rodièe, v pøípadì, že registrujete u svého 
dítìte zájem o fotbal anebo byste rádi, aby se 
Vaše dítì vìnovalo sportu, mùžete kontaktovat 
pøedsedu klubu Lukáše Lence 739 616 443 
anebo trenéra mini-žákù Romana Nováka 
604 572 167 a Ti Vám velmi rádi, zodpoví 
Vaše dotazy, popøípadì sdìlí informace 
k tréninkovému plánu mini-žákù na letošní 
sezónu. 

Starší žáci v soutìžním roèníku 2013/2014 
brali velmi pìkné ètvrté místo

Starší žáci v sezónì 2013/2014 odehráli celkem 
14 soutìžních utkání a s celkovým poètem 22 
bodù se umístili na velmi pìkném ètvrtém místì. 
Starší žáci utrpìli nejvyšší prohru na høišti 
Budišova n. Budišovkou (9:1) a nejvyšší výhru 
naši žáci zaznamenali v posledním domácím 
utkání nad Bøezovou (14:2). V sezónì se v týmu 
objevilo celkem 20 hráèù a z toho hned 14 se 
jich zapsalo do tabulky støelcù, pøièemž našim 
nejlepším støelcem se stal Tomáš Kurka se 13 
zásahy do sítì soupeøù. Na druhém místì ho 

poté následovala jarní posila z SFC Opava 
Patrik Knopp s deseti pøesnými zásahy. 

Rk. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Budišov n/B 
Malé Hoštice 
Melè 
Suché Lazce 
Brumovice 
Bøezová 
Zlatníky 
Velké Heraltice 

+
13 
11 
7 
7 
4 
3 
3 
3 

0
0 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
0 

-
1 
2 
4 
6 
7 
10 
10 
11 

Body
39 
34 
24 
22 
15 
10 
10 
9 

Skóre
92 : 21 
69 : 31 
55 : 40 
56 : 55 
44 : 63 
37 : 76 
25 : 56 
30 : 66 

Koneèná tabulka starších žákù 1+7 sk. „B“ 
sezóna 2013/2014

Tabulka støelcù starších žákù TJ Suché 
Lazce sezóna 2013/2014
1. Tomáš Kurka 13
2. Patrik Knopp 10
3. Patrik Friedel 7
4.-13. Robin Èupa 4, Matthew Humlíèek 4, 
Tomáš Muczka 4, Tomáš Vašek 4, Jiøí Skupina 
3, Daniel Dubovický 2, Michal Friedel 1, 
Terezka Lacuchová 1, Jan Lerche 1, Jiøí Lerche 
1, Ondøej Žídek 1.

Ze statistiky

V roce 2013 se stav obyvatel naší mìstské 
èásti nezmìnil, od zaèátku do konce roku jsme 
mìli 1033 obyvatel. 

Narodilo se 10 dìtí, tøi dìvèata a 7 klukù. 
V prùbìhu roku zemøelo šest obèanù. 
Mezi námi žije i spousta seniorù. 

Chtìli bychom jim touto cestou poblahopøát. 
Letos se dožije 80 let sedm obèanù,
81 let - 5, 82 let - 4, 83 let - 3, 84 let - 2, 
85 let - 4, 86 let - 4, 87 let - 3, 89 let - 1, 
90 let - 1, 91 let - 1, 92 let 1 
a náš nejstarší obèan se dožije 94 let.

Vážení spoluobèané.

Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl 
nekandidovat do dalšího volebního období, rád 
bych podìkoval Vám obèanùm, složkám, kteøí 
se mnou v uplynulých volebních obdobích 
spolupracovali a byli ochotni se podílet na 
životì v obci. Zvláštì bych chtìl podìkovat 
všem zastupitelùm, kteøí mi pomáhali pøi 
rozhodování a realizaci daných úkolù v období 
let 2002-2014. Novému zastupitelstvu pøeji 
hodnì úspìchù v práci pro obèany a rozvoj naší 
obce.

Miloslav Kostøiba

Momentky z obce, foto David Závìšický
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Rk. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Žimrovice 
Stìboøice 
P. Polom B 
Jakartovice 
Litultovice 
Hradec n. Mor. 
Skøipov 
Vøesina 
M. Hoštice A 
D. Benešov B 
Kobeøice B 
Hnìvošice 
S. Lazce 
Služovice A 

+
20
18
14
13
12
12
11
9
10
9
8
8
7
5

0
4
2
5
2
4
4
3
6
2
4
7
4
3
2

-
2
6
7
11
10
10
12
11
14
13
11
14
16
19

Body
64
56
47
41
40
40
36
33
32
31
31
28
24
17

Skóre
70:25 
85:41 
49:31 
48:46 
54:50 
48:53 
51:58 
53:50 
54:54 
50:53 
33:47 
38:63 
38:70 
31:61 

Koneèná tabulka okresního pøe-
boru soutìžní roèník 2013/2014

Fotbalový oddíl TJ Suché Lazce

Sucholazecký fotbal i pøes bodovì velmi 
vydaøené jaro sezóny 2013/2014 nakonec 
sestoupil do nižší soutìže, a v nadcházejícím 
soutìžním roèníku bude hrát III. tøídu. Jarní 
body v soutìži k tížené záchranì nevedly a naši 
fotbalisté, ale i fanoušci se tak mohou 
v letošním roèníku tìšit hned na dvì velká derby 
a to s celky TJ Komárov a TJ Nové Sedlice. 
Ve III. tøídì skupiny „B“ nás èeká na podzim 
celkem 11 utkání a sezóna zaèíná ve 
víkendových dnech 23. - 24.8.2014. Suché 
Lazce odehrají své první utkání v domácím 
prostøedí s Vítkovem „B“. Letní pøíprava našich 
mužù zaèala 17. èervence a hráèi budou 
absolvovat pøedevším fyzickou pøípravu 
støídavì v posilovnì a na høišti. U týmu zùstává 
trenérské duo Jaromír Chmel a Roman Vašíèek.   

Z èinnosti  ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

Zimní mìsíce, kdy vandalové a zlodìji pustošili 
areál støelnice, jak jsme informovali 
veøejnost, pøipravily pro èleny naší organizace 
øadu úkolù a brigádnických akcí, aby støelnice 
byla opìt provozuschopná a bezpeèná. Byl 
proveden celkový úklid, opravy ponièeného 
zaøízení a vybavení. Bohužel nemohla být 
napøíklad opravena støecha pøíruèního skladu, 
protože plechovou krytinu, uzamèenou v tomto 
skladu, zlodìji staèili ukrást ještì pøed její 
instalaci. Pøes uvedené problémy se povedlo 
areál støelnice uvést do poøádku tak, aby sezóna 
mohla vèas zaèít.

Støeleckou sezónu jsme zahájili 26. dubna již 
29. roèníkem støelecké soutìže z malorážky 
o „Pohár osvobození Suchých Lazcù“. Za úèasti 
21 støelcù se soutìžilo ve dvou kategoriích. 

S velmi kvalitními výkony se na prvních 
místech v kategorii seniorù umístili Kyèerka 
(293), Albrecht (286) a Hrbáè (282), všichni 
z SKK Hluèín, v kategorii ostatních zvítìzit 
Kryštof (286) z SKK Ostroj Opava. Z místních 
støelcù byl nejlepší Bøetislav Janošek nástøelem 
270 bodù.

Zøízením vzduchovkové støelnice pøi dìtském 
dni, který se konal na místním høišti, jsme se 
tímto podíleli na bohatém programu. Zájem 
o støelbu a celková úèast byla velmi slušná.

Dalším splnìným bodem plánu èinnosti bylo 
uspoøádání støelecké soutìže z malorážky 
pro veøejnost. 14. èervna se soutìže tøíèlenných 
družstev sestavených náhodnì z místních 
organizací, ulic nebo jiných seskupení 
zúèastnilo celkem 9 družstev. Z vítìzství se 
radovalo družstvo juniorù z AVZO ve složení 

TJ Suché Lazce jaro 2013/2014
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bažanta, koroptev, naslouchat ptaèímu zpìvu, 
kterého je èím dál ménì nebo se radovat 
z barevných rostlin a motýlù. 

V srpnu je nejvyšší èas zaèít se opìt pøipravovat 
na zimní mìsíce. Je potøeba nakoupit a uskladnit 
krmivo pro zvìø. Napøíklad pøikrmování drobné 
pernaté zvìøe (bažant) zaèíná hned po žních.

Koncem èervna se také udála jedna významná 
událost, na kterou jsou èlenové sdružení patøiènì 
hrdí. Na Národních mysliveckých slavnostech, 
konaných na zámku Ohrada u Hluboké nad 
Vltavou, byli ocenìni naši èlenové – pánové 
Josef Vìntus st. a Jiøí Kašpárek z rukou 

vrcholných pøedstavitelù Èeskomoravské 
myslivecké jednoty pøevzali zasloužilí myslivci 
vyznamenání v podobì èestného èlenství 
ÈMMJ. Panu Tomáši Vaškovi bude toto ocenìní 
pøedáno v nejbližší dobì, nebo� se nemohl 
pøedávání v Hluboké nad Vltavou zùèastnist. 
Jde o nejvyšší ocenìní, kterého se mùže 
myslivci dostat a je uznáním za celoživotní 
a pøíkladnou práci v péèi o zvìø a pøírodu.

Gratulujeme zasloužilým èlenùm, kteøí jsou 
i ve svém vìku stále aktivní a jsou pøíkladem 
ostatním èlenùm sdružení

MS Hoš�ata

Ke konci bøezna skonèil jeden myslivecký rok 
a zaèal další z hlediska plánování chovu a lovu 
zvìøe.

Letošní zima nebyla pøíliš tuhá a nezanechala 
tak na zvìøi mnoho škod. Na jaøe je jednou z 
mnoha povinností každého myslivce vyèistit 
a øádnì vydesinfikovat krmelce pro spárkatou 
a zásypy pro drobnou zvìø, do kterých jim celou 
zimu nosili krmení, aby zvìø nestrádala. Bylo 
potøeba odstranit zbytky krmení a krmelce i 
jejich okolí vydesinfikovat, aby se co nejvíce 
zamezilo šíøení parazitù.

Bìhem mìsíce èervna pomohli myslivci 
Zemìdìlské a.s. Opava-Kylešovice 
s odplevelením øepy cukrovky. Celkem bylo 
odpracováno 225 brigádnických hodin, které 
byly náhradou škod zpùsobených v roce 2013 
zvìøí na zemìdìlských kulturách. Tìmto 
škodám se myslivci snaží aktivnì zabránit, 

napøíklad noèním hlídáním ohrožených plodin, 
odlovem nebo plašením èerné zvìøe. Není 
v jejich silách zabránit škodám úplnì.

Nadále také probíhá péèe o ozelenìné remízky, 
cesty a meze na plochách Statutárního mìsta 
Opavy, které byly osazovány bìhem minulých 
let. Tyto již teï slouží jako krytina pro drobnou 
zvìø a ptáky, rozkvetlé rostliny si najde spousta 
motýlù a vèel. Plochy slouží také pro zadržování 
vláhy, kterou umí v období sucha uvolòovat zpìt 
do krajiny. V neposlední øadì utváøí ráz krajiny.

Ve spojitosti s problematikou kolem tìchto 
ploch probíhají aktivní jednání s uživateli 
okolních polí tak, aby jim vytvoøené remízky co 
nejménì bránily v hospodaøení na zemìdìlských 
plochách. Vìøíme, že dojde ke shodì a všichni 
obèané budou mít radost z dalšího kusu pøírody 
plného života. Bude tak více pøíležitostí volnì 
v pøírodì opìt potkat a dìtem ukázat zajíce, 

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

Brada Tomáš, Nelešovský Pavel a Vavreèka 
David, na druhém místì skonèilo družstvo 
kušistù ve složení Kubesa Oldøich, Kubesová 
Sabina a Volný Rudolf, tøetí pøíèku obsadilo 
družstvo dùchodcù AVZO ve složení Bøetislav 
Janošek, Martínek Bøetislav a Dener Richard.

Téhož dne dopoledne probìhl støelecký den pro 
dìti a mládež. Úèastníci si zastøíleli ze 
vzduchové pušky, ti nejmenší na sklopné terèe, 
starší si pak zasoutìžili ve støelbì do terèù. 
Všechny dìti byly odmìnìny sladkými dárky 
a obèerstvením. Podìkování patøí vedení 
mìstské èásti Suché Lazce, které na všechny 
výše uvedené akce pøispìlo finanèní èástkou na 
materiální zabezpeèení.
Veškerá èinnost naší organizace je propagována 

ve skøíòce umístìné u Obecního úøadu, 
kde jsou rovnìž uvedeny výsledky soutìží 
a bohatá fotografická dokumentace.

Sabina Kubesová
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