
2015
kveten

dovolte mi Vás co nejsrdeènìji pøivítat 
u dalšího vydání našeho Sucholazeckého 
zpravodaje. Nezadržitelnì se nám blíží období 
léta a já jsem velmi rád, že se nám podaøilo 
pro Vás, spoleènì se složkami, pøipravit 
zajímavý program prvního roèníku 
Sucholazeckého kulturního a spoleèenského 
léta, který mísí akce nejenom zábavní, ale také 
pracovní, jež by mìly poskytnout našim 
obèanùm všech vìkových kategorií dostatek 
kulturního vyžití, ale i spoleènými silami 
zvelebovat Suché Lazce. 

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 
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Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

 Dìkujeme za pomoc.
Vaše písemné podnìty, pøíspìvky, pozvánky na akce 
a zajímavé informace o jejich prùbìhu rádi zaøadíme 
do zpravodaje. Podklady posílejte na emailovou adresu 

Pokud máte doma 
zajímavé historické fotografie budeme moc rádi, když 
nám je zapùjèíte k okopírování.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady.
redakce@suchelazce.cz. Pøíspìvky prosím zasílejte 
v elektronické podobì tedy napø. v aplikaci Word, Open 
office, apod.. Fotografie k èlánkùm prosím pøikládejte 
zvláš�, mùžou být i na pamì�ových kartách, pøípadnì 
USB discích. Zpravodaj vydal ÚMÈ Opava-Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, www.suchelazce.cz
Telefon: 553 794 427, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
nebo info@suchelazce.cz
Úøední hodiny starosta úterý 16:30-18:00 a ètvrtek 
17:00-18:00. tel. starosta: 734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Martina Škrobánková 
www.davedesign.cz, tel.: 608 722 154
kvìten 2015, náklad 320 výtiskù
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Sucholazecké léto zaèíná již tuto sobotu 
30.5.2015 Gulášfestem v centru obce, který 
bude spojený s kácením májky. Pøipravili jsme 
pro Vás také po dva víkendy letní kina na 
obecním høišti (11.7. a 1.8.2015), dále pak 
víkendové akce s cimbálovkou, èeskou kuchyní 
a pivem (25.7.2015), Pohádkový veèer pro naše 

nejmenší (15.8.2015), Pohádkový les spojený 
s vítáním nového školního roku (29.8.2015) 
a celý první roèník Sucholazeckého léta bude 
ukonèen Posvícením (4.-6.9.2015). TJ Suché 
Lazce budou poøádat již tradièní Dìtský den 
(20.6.2015) a o následujícím víkendu Turnaj 
ulic ve fotbale, to vše na obecním høišti 
(27.6.2015). AVZO obohatí kulturní program 
v Suchých Lazcích turnajem tøíèlenných 
družstev ve støelbì na Strážnici (21.6.2015) 
a nohejbalovým turnajem, taktéž na Strážnici 
(5.7.2015). Ve výètu akcí nesmíme opomenout 
tradièní tábor pro dìti, který poøádají naši hasièi 
(11.-18.7.2015). Se zábavou by mìla být spo-
jena i práce (veøejná brigáda), a proto v rámci 
léta tøi víkendy budeme vìnovat zvelebování 
Suchých Lazcù. Ve dnech 6.6. a 13.6.2015 bude 
probíhat výmìna plotu na høbitovì s úpravou 
okolní zelenì. Zde bych rád poprosil všechny 
spoluobèany o trpìlivost a tolerantnost pøi 
instalaci plotu, jelikož mezi již zmínìnými 
víkendovými sobotami nebude na høbitovì plot, 
který by chránil prostor høbitova. Další pracovní 
víkendovou sobotu (8.8.2015) budeme vìnovat 
pøedevším úpravì zelenì v prostoru Sedlinky, 
která pøerùstá do kabelového vedení a vytváøí 
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redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

kvìten 2015

pocit neupravované a zpustlé pøírody. Každá 
veøejná brigáda bude s pøedstihem vyhlášena 
v rozhlase a již teï bych rád podìkoval všem, 
kteøí se jich zúèastní. Samozøejmì pro všechny 
je pøipraveno obèerstvení ve správném pevném
i tekutém stavu. Mimo informací o akcích, které 
probìhnou v následujících mìsících, mi dovolte, 
vážení spoluobèané, také pár slov o bìžném 
chodu obce. Prvnì bych chtìl popøát naší 
jubilantce paní Vìrce Hrehorèákové, která 
oslavila 90-é narozeniny, mnoho zdraví, lásky 
a rodinné pohody. Za Statutární mìsto Opavu 
a mìstskou èást Suché Lazce jsem paní 
Hrehorèákové pøedal dárkový koš. Dále pak 
chci pogratulovat Vítu Halškovi, že jeho dùm 
získal velmi prestižní ocenìní, a to konkrétnì 
opavské architektonické ceny J. M. Olbricha 
za novostavbu 2013/2014. Taktéž bych chtìl 
pogratulovat našim fotbalistùm za postup do 
vyšší soutìže, a to již ètyøi kola pøed koncem 
soutìže. Jsem velmi rád, že mìstská èást Suché 
Lazce je na oèích veøejnosti a doufám, že tento 
trend bude pokraèovat. Chci také podìkovat 
všem, kteøí se podíleli na organizaci oslav 70-i 
let osvobození obce, která se konala ve 
spolupráci s vìdeckou obcí, legionáøi, Èeským 
svazem bojovníkù za svobodu, ale také 
souèasnou armádou a samozøejmì našimi 
obèany. V souvislosti s osvobozením probìhl na 
strážnici v režii našeho spolku AVZO, také 
Pohár osvobození ve støelbì. Tento roèník byl 
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jubilejní tøicátý. Našim hasièùm dìkuji za úèast 
na primátorkách a za akci na Strážnici "pálení 
èarodìjnic". A v neposlední øadì chci podìkovat 
panu Petru Teichmannovi za uspoøádání exkurze 
bruntálského zámku a elektrárny Dlouhé Stránì. 
S radostmi, které nám pøinášejí výše napsané 
øádky, je bohužel mojí povinností Vás milí 
spoluobèané také informovat o záležitostech, 
které nejsou nikterak veselé a osobnì mne mrzí. 
Po nemálo upozornìních jsem musel informovat 
Policii ÈR a Mìstskou policii o faktu, že v naší 
obci jezdí opilí øidièi. Nahlášena nebyla žádná 
konkrétní jména, ale nejedná se v žádném 
pøípadì o jeden èi dva pøípady. Rád bych touto 
cestou upozornil, že se jedná o hrubé porušení 
zákona a v takovýchto pøípadech dochází také 
k pøímému ohrožení zdraví a životù nás všech. 
Prosím všechny øidièe, aby se v tìchto situacích 
chovali naprosto zodpovìdnì a nesedali 
za volant po konzumaci alkoholu. Dále bych 
Vás rád vážení spoluobèané, vyzval ke zdravé 
sousedské toleranci, a abychom se všichni 
chovali k našemu okolí a pøírodì tak, jak se 
k ní chováme na vlastních zahrádkách èi 
bezprostøedním okolí našich domù. O krásu 
a èistotu obce se samozøejmì stará obec jako 
taková, ale krásu obce dìlají pøedevším spoleènì 
vlastní obèané obce. 
Pøeji Vám vážení, krásné prožití letních mìsícù, 
a v pøípadì, že Vás zaujme nìjaká z akcí, které 
pro Vás pøipravujeme, doufám ve spoleèná 
setkání. Na shledanou pøi dalším vydání 
Sucholazeckého zpravodaje.

Na jaøe pokraèovala úprava hasièské dráhy 
dosypáním a následným rozhrnutím hlíny, 
pøesným zamìøením patek pro budoucí sklad 
hasièského náøadí. Patky jsme vyvrtali, následnì 
zabetonovali a prostor pod boudou vysypali 
makadamem a struskou. Týden na to jsme 
koupili travní semena a nechali si celou dráhu 
zkypøit kultivátorem, aby tráva co nejlépe 
zakoøenila a  abychom vysbírali co nejvíce 
kamenù. Ve ètvrtek odpoledne byla pøivezena 
nová bouda, kterou jsme složili a ukotvili na 
patky. Zbytek letošní sezóny budeme trénovat 

po domluvì s fotbalisty na obecním høišti, 
protože zarùstání dráhy zabere mnoho èasu. 
Doufáme, že pøíští rok už bude dráha pøipravená 
na tréninky všech našich družstev.
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- dne 24.5.2015 v 10:00 h. probìhlo fotbalové 
utkání mužù "Dolní Životice-Suché Lazce" a ve 
stejný den v 10:00 h. probìhlo fotbalové utkání 
starší žáci "Ha�-Suché Lazce". 21.5.2015 v 
17:00 h. pak probìhlo fotbalové utkání minižákù 
"Suché Lazce-Hradec nad Moravicí B". Dne 
17.5.2015 se uskuteènil výlet s exkurzí k zámku 
v Bruntále a vodní elektrárny Dlouhé Stránì. 
Výlet poøádal Petr Teichmann. Cena zájezdu 
byla pro dùchodce a dìti do 15let 290,-Kè, pro 
dospìlé pak 330,-Kè. V cenì byl vstup do 
zámku, exkurze vodní elektrárny a autobus. 
Odjezd na výlet byl z Pøerovce v 7:30 hod. a od 
obecní moštárny 7:35 hod. Dìkujeme Petru 
Teichmannovi za uspoøádání tohoto výletu.
- dne 16.5.2015 ve 14:00 h. probìhlo fotbalové 
utkání minižákù "Suché Lazce-Budišov nad 
Budišovkou", ve stejný den v 17:00 h. probìhlo 
také fotbalové utkání mužù "Suché Lazce - 
Chvalíkovice" a v 17:00 h. probìhlo i utkání 
starších žákù "Kozmice-Suché Lazce".
- ve ètvrtek 14.5.2015 se konal v tìlocviènì 
sucholazecké školy Den matek. Nepøízeò poèasí 
donutila pøesunout program do školní 
tìlocvièny. Besídku si pøipravily dìti spoleènì 
se svými uèitelkami jak z malého, tak i velkého 
oddìlení školky. Dalšími úèinkujícími byly 
školní dìti s bohatým programem. Všechny dìti 
pøedvedly pìkná pøedstavení. Na konci 
programu probíhala volná zábava 
s obèerstvením, které pøipravili rodièe a paní 
uèitelky. Více na str. 13.
- ve ètvrtek 14. kvìtna v 17 hod. ve vinárnì 
Hostince u Baly probìhlo pravidelné setkání 
klubu dùchodcù.
- od ètvrtka 14. kvìtna probìhl v naší obci odpis 

Rekapitulace události v naší obci

místostarosta
Pavel Nelešovský

www.suchelazce.cz

- opavskou architektonickou cenu J. M. 
Olbricha za rok 2013-2014 obdržel rodinný 
dùm pana V. Halšky v Suchých Lazcích. Na 
projektu pracovali Tomáš Bindr, Lucie 
Mohylová, HIP Ludìk Valík z Atelier 38, 
realizace 2013-2014 návrh terasové zahrady 
a zahradní úpravy Lubomír Rychtar. Hodnocení 
odborné poroty znìlo: “Komfortní rodinný dùm 
s promyšleným provozním a dispozièním 
uspoøádáním je vtipnì zasazen ve svažitém 
terénu. Úspìšné a pøesvìdèivé je zapojení 
souèasné architektury pøímo doprostøed 
vnitøních rezerv intravilánu, v rámci starší 
zástavby obce, ne na periferii. Jako sociálnì 
pozitivní gesto vnímáme obrácení hlavní obytné 
místnosti domu velkým oknem do ulice - 
veøejného prostoru, tak, jak bývá na venkovì 
zvykem (u nové zástavby je tomu bohužel èasto 
naopak a z ulice se pak místo prostoru 
sociálního kontaktu stává pouhý dopravní 
koridor)”. (zdroj www.atelier38.cz)
- dne 12.5.2015, probìhlo 6. zasedání 

kvìten 2015

Festival pøípravek SDH Suché Lazce ÈÁPATA

Také letos se naši nejmenší hasièi pøipravili na 
tradièní Festival pøípravek, konaný 25.4.2015 
na Horním námìstí v Opavì pøi pøíležitosti oslav 
HZS Opava k 70. výroèí založení sboru. 
V krásném jarním poèasí se sobotní ráno sešlo 
5 družstev z okresu Opava, aby pøedvedla 
nauèené scénky èi požární útok. Naše dìti byly 
rozdìleny na dvì družstva, starší pøedvedly 
štafetu dvojic a mladší netradièní štafetu 
s ukázkou nauèených dovedností pro hru 

PLAMEN. Za své úsilí byly všechny dìti 
odmìnìny medailí, pamìtním listem, taškou 
s dáreèky a spoleènì dostaly pro svou školku 
velké hasièské auto. To pøedaly do školky dìtem 
vedoucí pøípravky Petra Nelešovská, Barbora 
Závìšická a Monika Ondrová v úterý 28.4.2015 
dopoledne. V následujících trénincích budou 
dìti pilovat své dovednosti pro ukázku na Den 
dìtí na obecním høišti.

Petra Nelešovská

stavu vodomìru. Odpis probíhal až do 22. 
kvìtna. Upozoròujeme obèany, že již nestaèí 
v nepøítomnosti vylepit stav vodomìru na 
poštovní schránku, ale pracovník vodáren musí 
poøídit fotografii každého vodomìru. 
- ve støedu 13.5.2015 v 17:00 h. probìhlo 
fotbalové utkání minižákù "Chvalíkovice - 
Suché Lazce"
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zastupitelstva mìstské èásti Opava - Suché 
Lazce. Zaèátek schùze byl v 17:15 hodin v 
kulturním zaøízení. Na programu bylo mimo jiné 
kontrola plnìní usnesení ze dne 3.3.2015, zpráva 
starosty o èinnosti OÚ MÈ Suché Lazce v 
období od 3.3.2015 až 12.5.2015. Projednávaly 
se hlavní investice pro MÈ Suché Lazce pro 
období 2015-2018, schvalovaly se finanèní 
prostøedky na projektovou dokumentaci (Nové 
dìtské høištì ZŠ a MŠ.), dotace pro TJ Suché 
Lazce na Dìtský den, finanèní prostøedky na 
Posvícení, nová nájemní smlouva pro knihovnu 
v MÈ Suché Lazce, prodej èásti pozemku parc. 
è. 258/1 a také vyèištìní kanalizaèního odtoku 
pod ul. Na Štìpnici. Detailní zápis ze zast. 
najdete na www.suchelazce.cz/zapisy.htm
- dne 10.5.2015 v 10:00 h. probìhlo fotbalové 
utkání starších žákù "Suché Lazce-Slavkov" a 
souèasnì v 16:30 h. probìhlo i fotbalové utkání 
mužù "Holasovice - Suché Lazce".
- V sobotu 9. kvìtna se od 8:00 hodin uskuteènil 
sbìr železného šrotu, který organizovala TJ 
Suché Lazce. LAZIO dìkuje všem, kteøí 
pøistavili železný šrot ke vchodu.
- dne 4.5.2015 v 17:00 h. probìhlo fotbalové 
utkání minižákù "Štítina - Suché Lazce".
- 3.5.2015 pak v 10:00 h. probìhlo fotbalové 
utkání starších žákù "Suché Lazce-Píš�".
- další fotbalové utkání mùžù probìhlo 2.5.2015 
v 16:30 h. "Suché Lazce-Brumovice". Ve stejný 
den 2.5.2015 v 15 h. se konalo na Strážnici 
každoroèní Pálení èarodìjnic, které poøádalo 
SDH SL viz. pozvánka: “Koncem dubna, jak se 
praví, všechny èarodìjnice svátek slaví. Zapalují 
hranice, podle staré tradice. Než nastoupí vládu 
kvìten, proletí se ještì svìtem. Naše milé 
kolegynì, srdeènì vás tímto zveme, na tradièní 
setkání, co hrùzu všem nahání. Sletíme se na 
Strážnici a dáme si smaženici. Nudit se tam 
nebudeme, všechny rády soutìžíme a na koních 
se snad povozíme. Svá koš�átka oprašte a za 
námi doražte.” Více na str. 17.

- v pátek 1.5.2015 od 19 hodin probìhlo 
v centru naší obce Stavìní máje (májky). 
Organizátorem akce byla mládež narozena 
v roce 1997. Stavìní máje, které se nakonec 
trochu protáhlo, se zúèastnilo pøibližnì 60 lidí.

www.suchelazce.cz

kvìten 2015

SDH - pálení èarodìjnic

O první kvìtnové sobotì se v areálu Strážnice 
sletìly èarodìjnice a èarodìjové všeho vìku 
i podoby. Dali si tady dostaveníèko, aby se zase 
po roce vidìli, pøedvedli si své nové dopravní 
prostøedky, nauèili se jeden od druhého nová 
kouzla i zaklínadla, a pøedevším aby si 
zasoutìžili. Jejich starší kolegové z øad 
sucholazeckých hasièù jim pøichystali bájeèné 
odpoledne plné her a zábavy. Za splnìní úkolù 
byli soutìžící odmìnìni žetony, které pak mohli 
smìnit za elixíry pro lásku nebo štìstí. A kdo 
mìl zázraèných nápojù dost, mohl si vybrat 
odmìnu sladkou. Nechybìla ani èarodìjnice 
vìštící z kávové sedliny, èajových lístkù nebo 
se úèastníci mohli dozvìdìt svùj osud z karet. 
A kdo ještì neumìl, nauèil se vaøit bylinkový 
lektvar, který byl nakonec lékem na všechny 
neduhy. Pøichystáno bylo i obèerstvení nejen 
pro mladé èarodìje, ale také pro jejich dospìlý 
doprovod. Zlatým høebem celého odpoledne 
však byla skvìlá míchaná vajíèka s chlebem, 
po kterých se jen zaprášilo.
A jak se sluší a patøí, umìly si èarodìjnice 
pøièarovat také poèasí, které se od rána hodnì 
umoudøilo. Všichni si tradièní slet užili a už teï 
se tìší na další setkání.

1 688

- od 1.5.2015 probíhaly v Kulturní domì Suché 
Lazce sportovní akce s názvem Suché Lazce 
fandí hokeji, které poøádalo TJ Suché Lazce za 
podpory obecního úøadu SL a dalších fanouškù 
hokeje. Akce byla zamìøena na sledování MS v 
hokeji. V termínech: 1.5., 4.5., 7.5., 8.5., 10.5., 
12.5., 14.5., 17.5. se prùbìžnì zúèastnilo velké 
množství fanouškù. Pøipravena byla velkoplošná 
projekce a drobné obèerstvení. Vstup byl 
zdarma. Každý kdo pøišel v dresu, dostal pivo 
zdarma. Akce se setkala s velkým ohlasem nejen  
místních fanouškù ledního hokeje.
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- v úterý 28.4.2015 dopoledne probìhlo pøedání 
hasièského auta MECK (Bruder) dìtem do 
školky. Auto bylo odmìnou dìtem z pøípravky 
SDH Suché Lazce za pøedvedení hasièských 
dovedností na Festivalu pøípravek, která 
probìhla v sobotu 25.4.2015 v rámci oslav HZS 
Opava. Více na str. 18.
- dne 25.4.2015 v 16:00 h. probìhlo další 
fotbalové utkání mužù "Melè-Suché Lazce", 
ve stejný den v 13:15 h. probìhlo i fotbalové 
utkání starších žákù "Stìboøice-Suché Lazce". 
- oslavy 70. let osvobození Suchých Lazcù se 
konaly ve dnech 24. a 25.4.2015. Více o akci 
najdete na str. 8.
- dne 23.4.2015 v 16:30 h. probìhlo další 
fotbalové utkání minižákù "Suché Lazce - 
Hradec nad Moravicí A". Další fotbalové utkání 
minižákù "Kylešovice-Suché Lazce" probìhlo 
v pondìlí 20.4.2015 v 17:30 h.. 
- starší žáci pak mìli fotbalové utkání dne 
19.4.2015 v 10:00 h. "Suché Lazce-Vìtøkovice"
- dne 19.4.2015 od 9:00 hod. probìhl v Suchých 
Lazcích v areálu Na Strážnici pohár Osvobození 
ve støelbì, který se koná každoroènì a letos byl 
jubilejní 30. roèník. Vítìzové jednotlivých 
skupin nakonec nebyli domácí závodníci, ale 
tìší náš, že na pohár Osvobození pøijeli støelci 
z Tìrlicka, Kopøivnice, Hluèína a Neplachovic. 
Více viz str. 10.
- pro zájemce o uzenáøské výrobky zde uvádíme 
termíny pojízdné prodejny Øeznictví Gebauer 
v Suchých Lazcích na rok 2015 (otevírací doba 
vždy od 11:00 h. do 15:00 h.): 7.5., 21.5, 4.6., 
18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 
8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 31.12.
- dne 18.4.2015 v 16:00 h. probìhlo fotbalové 
utkání mužù "Suché Lazce-Bøezová" 
- v úterý 14.4.2015 od 18:15 v sále Hostince 
u Baly probìhla veøejná debata o hlavních 
investicích a investicích v mìstské èásti Suché 
Lazce v období let 2015 až 2018. Debatu 
poøádal na Obecní úøad Mìstské èásti Suché 

Lazce. Veøejné debaty se zúèastnilo cca 43 
obèanù. Byly prezentovány ètyøi návrhy 
(Vybudovaní koøenové kanalizace, realizace 
chodníkù na Pøerovci, rekonstrukce ulice na 
Pískovnì, výstavba víceúèelového kulturnì 
spoleèenského zaøízení), ke kterým se postupnì 
vyjadøovali pøísedící. Obèanùm bylo vysvìtleno, 
že by se jednalo o investice z mìsta mimo náš 
rozpoèet. Pokud by se podaøilo zajistit tyto 
finanèní prostøedky, došlo by k realizaci této 
hlavní investice. Vìtšina obèanù se pøiklánìla 
k projektu "realizace chodníkù na Pøerovci". 
Ke konci probìhla veøejná debata. Z této debaty 
mimo jiné vzešel i dotaz: Ve kterých hodinách 
omezuje vyhláška hluk v obci Suché Lazce? 
Noèní klid a regulace hluku. - Tato obecnì 
závazná vyhláška stanovuje opatøení smìøující 
k ochranì pøed hlukem v dobì noèního klidu 
a v období pracovního volna. Vyhláška naøizuje 
zdržet se o nedìlích a státem uznaných dnech 
pracovního klidu v dobì od 9:00 do 13:00 a 
19:00 do 22:00 hod veškerých prací spojených 
s užíváním zaøízení a pøístrojù zpùsobujících 
hluk, napøíklad sekaèek na trávu, okružních pil, 
motorových pil, køovinoøezù a podobnì. Noèní 
klid pak platí v bìžné dny pondìlí až sobota 
od 22h do 6:00hod.

www.suchelazce.cz
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- dne 12.4.2015 v 15:30 h. probìhlo fotbalové 
utkání mužù "Komárov-Suché Lazce".
- v sobotu 11.4.2015 ve 13:00 h probìhla 

spoluautor èlánku
Ing. Petr Žùrek

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

Bìhem jara probìhla èlenská schùze MS, kde 
jsme zhodnotili uplynulý myslivecký rok 
a naplánovali rok budoucí. Dne 25.4. a 2.5. 
probìhly brigády na údržbu remízkù, bylo 
hlavnì opraveno oplocení a provedena péèe 
o výsadbu. Další èinnosti, jako napøíklad údržbu 
krmelcù po zimì (èištìní, desinfekce) provádìjí 
myslivci individuálnì dle pøidìlených úsekù.

vìtšinou nepotøebují pomoc. Nejsou opuštìná, 
jsou jen svými rodièi odložená, aby na sebe 
zbyteènì nepøitahovala pozornost predátorù. 
Mìjte pod kontrolu také své psí pøátele 
a nenechejte je volnì pobíhat. Pøíroda vám 
za to bude vdìèná!

Prosba - Lidé, my srnky, princezny lesa, vás 
moc prosíme, nesbírejte nám naše dìti po lesích 
a loukách! Necháváme je schované v travièce 
a sami ležíme nìkde opodál a hlídáme je pøed 
dravci a nebezpeèím. Když nám naše miminko 
odnesete z lesa, už si ho zpátky nevezmeme, 
protože na nìm cítíme vás lidi a naše miminko, 
protože je èasto moc malièké a smutné, vám 
vìtšinou umøe steskem po své mamince! Srnky 
a všichni tvorové divoèiny vás proto moc prosí:
NEBERTE NÁM NAŠE DÌTI!
Každé jaro jsou stovky zdánlivì opuštìných 
mláïat, v pøehnané snaze zachránit je, ukradeny 
rodièùm. Matky pak hodiny svého potomka 
marnì hledají.
Chcete-li opravdu pomoci:
- savèí mláïata ponechejte na místì, matka 
  se o nì postará
- nenechávejte volnì pobíhat v pøírodì psy
- nejezdìte po loukách a polích mimo cesty
- sbírejte jen mláïata viditelnì poranìná
- nalezená ptáèata usaïte na nejbližší vyvýšené
  místo
- zachovejte v pøírodì klid a nerušte je v jejich
  prostøedí

Myslivecké sdružení Hoš�ata

Støípky z naší krásné krajiny
Máme radost, že opìt po roce se do èásti naší 
honitby vrátila zahnízdit dnes stále vzácnìjší 
èejka chocholatá. Pozorovat ji mùžeme hlavnì 
díky typickému letu a zajímavému hlasovému 
projevu. Tito ptáci hnízdí v polích na zemi, jsou 
velmi citliví na biotop a predátory, kterými jsou 
napøíklad toulavé koèky, psi, ale také tøeba èerná 
zvìø. Èejka vzhledem k vazbì na životní 
prostøedí bohužel patøí mezi nejrychleji 
ubývající ptaèí druhy naší krajiny. Snažme se 
jí chránit! Stejnì jako zbytek pøírody, buïme 
k ní ohleduplní! Je období kladení mláïat, 
pokud takové v pøírodì najdete, pokochejte 
se pohledem z dálky a nesnažte se jim pomoci, 
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- v sobotu 28.3.2015 probìhl turnaj O pohár 
starosty obce ve stolním tenise. Turnaj zaèal 
v 8 hod. a konal se v tìlocviènì místní základní 
školy. Zápis do turnaje probíhal od 7:30 hod 
v den turnaje. Bylo zajištìno obèerstvení pro 
všechny úèastníky turnaje. I pøes menší zájem 
a nižší úèast probìhla akce úspìšnì. Nakonec se 
zde prostøídalo asi 10 hráèù. Vítìzem se stal pan 
Mikšík! Gratulujeme a doufáme, že originální 
pohár starosty vítìzi šmakoval (2 litrová láhev 
Fernetu) Na zdraví! Na další roèník se mùžete 
tìšit v bøeznu roku 2016.
- v pátek 20.3.2015 probìhl na našem území 
velmi dobøe pozorovatelný astronomický jev 
zatmìní Slunce. Toto páteèní zatmìní bylo 
nejvìtší v Èeské republice, viditelné mezi lety 
2011 a 2026, a také až do èervna roku 2021 
poslední zatmìní Slunce, které z našeho území 
spatøíme. Pøi maximální fázi krátce pøed 11. 
hodinou dopolední støedoevropského èasu 

Mìsíc zakrýval shora okolo 73 procent 
sluneèního disku. Jev jsme mohli pozorovat 
v celém prùbìhu a maximální fáze zatmìní 
probìhla pomìrnì vysoko, pøes 35° nad 
obzorem. Pøímo pøi zatmìní bylo také možné 
vidìt na denní obloze planetu Venuše. Èásteèné 
zatmìní bylo vidìt všude na území Èeské 
republiky v celém prùbìhu. Slunce vycházelo 
u nás v pátek 20.3. v 6:12 hodin. První kontakt 
temného mìsíèního kotouèe nastal až o tøi a pùl 
hodiny pozdìji, v 9:37 hodin. Slunce v té dobì 
bylo 30° vysoko nad jihovýchodním obzorem 
a Mìsíc v té chvíli zaèal "ukrajovat" naší 
mateøskou hvìzdu z pravého horního okraje. 
Pozdìji bylo zatmìní výraznìjší a temná silueta 
Mìsíce v novu se postupnì pøesunula doleva 
pøes horní polovinu Slunce. Maximum úkazu, 
kdy Mìsíc zakryl pøes 73% sluneèního prùmìru, 
bylo v 10:46 hodin. Slunce do té doby 
vystoupalo do výšky 37° nad jiho-jihovýchodní 
obzor. V tu dobu asi 33° východnì od èásteènì 
zakrytého Slunce byla velmi dobøe viditelná 
planeta Venuše (jasnost byla -3,9 magnitudy). 
Po dosažení maximálního zákrytu se Mìsíc 
zaèal pomalu odsouvat k levému hornímu 
okraji, kde v 11:58 minut sluneèní kotouè 
opustil. Ke konci úkazu pak Slunce nakonec 
vystoupalo do výše témìø 40° nad jižní obzor. 
Pøipravil: Závìšický, zdroj: astro.cz

v areálu støelnice na strážnici "brigáda èlenù 
AVZO - Suché Lazce". AVZO dìkuje všem, 
kteøí pomohli. Více na str. 10.
- v pátek 10.4.2015, probìhla od 16:00 h. do 
16:30 h. u Obecního úøadu, vakcinace psù proti 
vzteklinì. Povinností majitelù psù bylo mimo 
jiné vzít si sebou oèkovací prùkaz.
- dne 4.4.2015 v 15:30 h. probìhlo fotbalové 
utkání mužù "Suché Lazce-Nové Sedlice".

Fotbalisté Suchých Lazcù s pøedstihem 
slaví postup do okresního pøeboru

náskokem 14 bodù. Kromì již zmínìných Jardy 
a Davida Laubových se velkou mìrou na 
postupu podílel nejlepší støelec soutìže Ros�a 
Švec, který dosud dal 30 gólù. V útoku mu 
zdárnì sekundoval s dosud 20 vstøelenými góly 
Ondra Vlha. K dalším oporám týmu se zaøadili 
Filip Balda, V. Kožušník, Standa Stuchlík, 
Michal Havelka a velké zlepšení proti podzimní 
sezónì zaznamenal Lukáš Lenc. Nejen tito hráèi 
se podíleli na postupu. I dalším je potøeba 
vyjádøit velké díky, protože i když tøeba 
nestrávili na høišti takovou porci minut jako již 
zmínìní, tak byli dùležitou souèástí fotbalového 
kolektivu. Více stále oèekáváme od Martina 
Mikšíka a hlavnì od Michala Adamèíka, kte-
rému se jarní sezóna nezcela vydaøila. U obou je 
ale velký pøíslib do budoucna, že by se mohli 
stát ještì platnìjšími èleny kádru. Zvláštní 
podìkování patøí Lukáši Lencovi, který nejen že 
se ze své funkce pøedsedy musí postarat o chod 
klubu, ale i pøesto se dokáže výbornì pøipravit 
na samotná utkání. Samozøejmì velký dík patøí 
dalším èlenùm novì vzniklého výboru a rovnìž 
realizaènímu týmu mužského týmu, který tvoøí 
trenér Jaroslav Chmel a jeho asistent Roman 
Vašíèek. Samostatnou kapitolou zejména jarní 
èásti jsou naši fanoušci. Pro nás fotbalisty velké 
pøekvapení, že za námi dokázali jezdit na vše-
chna utkání i ve venkovním prostøedí v hojném 
poètu, a tento postup musí být vìnován i tìmto 
lidem. Jedním z vìrných fanouškù našeho týmu 
zùstal i po svém zvolení starosta obce Petr 
Oriešèík, kterému bychom za jeho pøízeò rovnìž 
chtìli podìkovat. I když se pro nás sezóna 
vlastnì již dohrává, je to zároveò i pøíprava na 
sezónu novou. Na sezónu, ve které budeme chtít 
uspìt i v Okresním pøeboru. 
Ze souèasného týmu se nám snad podaøí udržet 
vìtšina kádru a již teï sondujeme situaci 
ohlednì možného hráèského doplnìní. V Okr. 
pøeboru urèitì nebudeme chtít hrát druhé housle 
a podle toho se na nìj budeme muset pøipravit.

Po nepøíliš vydaøené sezónì 2013/2014, která 
nakonec znamenala sestup našich fotbalistù 
z Okresního pøeboru do III. tøídy zdá se pøišel 
zlom. Fotbalu se ujal nový výbor, v jehož èele 
stojí pøedseda Lukáš Lenc. Cílem sezóny 2014 / 
2015 bylo jednoznaènì vrátit sucholazecký 
fotbal zpìt do Okresního pøeboru. Pøed sezónou 
se podaøilo domluvit na spolupráci s hráèi, kteøí 
byli vìtšinou naši kmenoví, ale v minulé sezónì 
byli na hostování v jiných oddílech. Jednalo se 
o Havelku, Švece, Stuchlíka a Baldu. Dùležité 
pro fungování týmu bylo rovnìž, že zùstal 
Ondra Vlha. Spolu s tìmito hráèi byli v týmu 
vìtšinou naši kmenoví fotbalisté, kteøí tým 
vhodnì doplnili. V podzimní èásti sezóny mìlo 
mužstvo velké výkyvy ve výkonnosti, kdy 
zejména zápasy na hostujících høištích mìly k 
ideálu daleko. Z domácího høištì jsme si udìlali 
pevnost, ze které se body neodvážely. Nakonec 
náš tým skonèil podzimní èást na postupové 
první pøíèce s dvoubodovým náskokem na 
nejbližšího pronásledovatele s bilancí 9 výher, 
0 remíz a 2 proher. Bìhem zimní pøípravy se náš 
tým pøipravoval v domácích podmínkách 
a využíval rovnìž umìlou trávu v Tìškovicích. 
Tým jsme bìhem pøípravy a zaèátku jarní èásti 
doplnili o další bývalé hráèe Vladimíra 
Kožušníka a Jardu Lauba, se kterým se podaøilo 
pøivést i jednoho ze synù Davida, se kterým 
vytvoøil stoperskou dvojici. Jak se ukázalo, 
právì toto posílení se nám povedlo, a díky 
posílení obrany se zlepšily nejen její výkony, ale 
i celého mužstva. Jarní èástí do souèasné doby 
vyjma remízy v derby utkání v Komárovì 
procházíme jako nùž máslem. Zejména domácí 
výhra 8:0 z dosud druhou Bøezovou jasnì 
ukázala, který tým si postup zaslouží. Díky 
našim výborným výsledkùm a ztrátám našich 
pronásledovatelù jsme již ètyøi kola pøed 
koncem na prvním místì s nedostižným 
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- ve ètvrtek 12.3.2015 probìhlo další setkání 
klubu dùchodcù v Suchých Lazcích. Tentokrát 
se senioøi setkali v pøísálí Hostince U Baly a na 
programu bylo mj. pøedávání kytièek ženám 
k Mezinárodnímu dni žen (kytièky pøedával 
starosta Petr Oriešèík spoleènì s panem 
Tichopádem) dále na programu bylo pøání 
jubilantùm, vystoupení dìtí z naší základní 
školy spoleènì s paní øeditelkou Martinou 
Škrobánkovou a vlastní kulturní program 
seniorù.
- v pondìlí 9.3.2015 byl obecními zamìstnanci 
opraven havarijní stav výustì kanalizace na 
Sedlické ulici. Výus� byla opravena na základì 
podnìtu obèanù. 
- v sobotu 21.3.2015 probìhla od 18:30 hodin 
v sále hostince U Baly valná hromada, kterou 
poøádal výkonný výbor TJ Suché Lazce. 
Pozváni byli všichni èlenové, rodièe hráèù 
a pøíznivci. Cílem bylo mimo jiné aktivnì 
zapojit do diskuze èleny a pøíznivce, kteøí tak 
poskytli výboru i vedení jednotlivých týmù 
zpìtnou vazbu týkající se èinnosti klubu, 
nápady, námìty i svoji pomoc nebo kontakty 
na další možnosti, jak vylepšit práci TJ a zvýšit 
uspokojení èlenù 
z èinnosti ve fotbalovém klubu. Èinnost 
tìlovýchovné jednoty není èlenùm lhostejná 
a zúèastní se valné hromady ve velkém poètu. 
Na programu valné hromady mimo jiné bylo: 
Zahájení, Schválení zmìny stanov TJ Suché 
Lazce, Schválení výše èlenských pøíspìvkù, 
Volba nového výkonného a kontrolního výboru, 
Diskuze.
- dne 3.3.2015, probìhlo 5. zasedání 
Zastupitelstva Mìstské èásti Opava - Suché 
Lazce. Zaèátek zasedání byl v 18:15 hodin 
v kulturním zaøízení. Na programu mimo jiné 
byla kontrola plnìní usnesení ze dne 3.2.2015, 
zpráva starosty o èinnosti OÚ MÈ Suché Lazce 
v období od 3.2.2015 - 2.3.2015, rozprava o 
hlavních investicích na volební období 2014 - 

2018, antigraffiti v Suchých Lazcích, fond 
starosty, transparentní Suché Lazce, dopravní 
zrcadlo na ulici Pøerovecká a pod..
Detailní zápis ze zast. najdete vždy na webu 
www.suchelazce.cz/zapisy.htm
- od 2.3.2015 platní nové ordinaèní hodiny 
dìtského lékaøe MUDr. Jana Reznerová pro 
ordinaci Opava a Opava - Komárov
Ordinaèní hodiny pro Ordinaci Opava 1, 
Nádražní okruh è. 5, (tel.: 553 712 934):
Pondìlí 13:00-15:00 (Ambulance); 15:00-16:00  
(Pro zvané prevence), Úterý 9:30-12:00 
(Ambulance); 13:00-15:00 (Poradna pro 
kojence); 7:30-9:30 (Pro zvané prevence), 
Støeda 11:30-13:30 (Ambulance), Ètvrtek 7:30-
10:00 (Ambulance), Pátek 7:30-10:00 
(Ambulance).
Provozní hodiny: Po. 12:30-13:00; Út. 7:00-
7:30; Èt. 7:00-7:30; Pá. 10:00-11:00.
Ordinaèní hodiny pro Ordinaci Komárov, 
Podvihovská è. 16, (tel.: 553 794 230):
Pondìlí 7:30-10:00 (Ambulance); 10:00-11:00 
(Pro zvané prevence), Úterý (Ordinuje jen 
Opava, Nádražní okruh è. 5), Støeda 7:30-10:00 
(Ambulance), Ètvrtek 13:00-14:30 (Ambulance); 
11:00-12:30 (Poradna pro kojence); 12:30-
13:00 (Pro zvané prevence), Pátek (Ordinuje jen 
Opava, Nádražní okruh è. 5).
- v pondìlí 2.3.2015 nastoupili do pracovního 
pomìru tøi noví zamìstnanci a to pan Hynek 
Bena, pan David Martínek a pan Libor Straka. 
Tito tøi noví zamìstnanci jsou Obecním úøadem 
mìstské èásti Suché Lazce zamìstnáni 
prostøednictvím Úøadu práce na tzv. veøejnì 
prospìšné práce a jejich mzda je plnì hrazena 
z externích zdrojù a to z 85% Evropskou unií 
a z 15% ze státního rozpoètu. Z rozpoètu 
mìstské èásti nejsou na platy zamìstnancù 
vynakládány žádné další finanèní prostøedky. 
Celková výše dotace je 311 000 Kè,-. Pracovní 
smlouvy byly podepsána na 6 mìsícù s možností 
prodloužení o dalších maximálnì 6 mìsícù. 

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Naposledy jsme Vás informovali o výsledcích 
halové sezóny, kterou jsme ukonèili na 
Mistrovství ÈR v Kostelci na Hané, jež se 
uskuteènilo 21. - 22. bøezna 2015. Oldøich 
Kubesa se umístil na 7. místì. Sabina Kubesová 
skonèila o pouhých 7 bodù na druhém místì za 
první Jaroslavou Nedìlníkovou z oddílu Savana 
Kostelec na Hané. A poslední støelec z oddílu 
SKPK - Opava Suché Lazce Natálie Mìchová 
si vystøílela 7. místo.
Po skonèení halové sezóny jsme se zaèali 
pøipravovat na venkovní závody, které se 
skládají ze støelby na 3 vzdálenosti, tj. na 65 m, 
50 m a 35 m. Prvním a „testovacím“ závodem 
byl 25. dubna 2015 „Jarní závod“ 
v Litultovicích. Tento závod byl pro støelce 
Suchých Lazcù velmi úspìšný. Oldøich Kubesa 
bojoval „zuby nehty“ o tøetí místo, ale nakonec 
se musel spokojit se 4. místem. Sabina 
Kubesová si vystøílela 1. místo s nástøelem 810 
bodù, což je 2 body pod jejím osobním 

rekordem, a tím splnila nominaèní limit na 
letošní mistrovství svìta. Natálie Mìchová se 
poprvé za svou dobu støílení prostøílela na bednu 
a patøilo jí 3. místo. V pøípadì hodnocení 
jednotlivých vzdáleností by ji na vzdálenosti 
50 m a 35 m patøilo 1. místo.
V souèasné dobì støelci Støeleckého klubu 
Opava - Suché Lazce pokraèují v pøípravì na 
probíhající venkovní sezónu. Tréninky probíhají 
témìø každou sobotu a nedìli na obecním høišti. 
Tréninky se skládají z teoretické, technické 
a praktické støelby, z fyzické a psychické 
pøípravy, vždy podle potøeb konkrétního støelce.
V Suchých Lazcích se na obecním høišti 
uskuteèní závody 6. èervna a 3. øíjna 2015.

Významnými závody, kterých se naši støelci 
zúèastni je nìkolik:
• 3.-5. èervence 2015 
Svìtový pohár Bohemia Cup v Otrokovicích
• 25.-26. èervence 2015 
Mistrovství ÈR v Èechách pod Kosíøem
• 19.-27. srpna 2015 
Mistrovství svìta v Ulan-Ude
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Prùbìh dvoudenních oslav 70. výroèí osvobození obce Suché Lazce

redakce
David Závìšický

Základní škola a Mateøská škola

Kvìten je mìsícem kvìtù a lásky. V kvìtnu 
s láskou dìkujeme maminkám za vše, co pro nás 
udìlaly, za to, co nás nauèily a za pøípravu na 
celý náš život.
I dìti naší školy a školky ve ètvrtek 14. kvìtna 
2015 od 16,00 hodin pøipravily pro své 
maminky podìkování. Spoleènì nacvièily 
program, který pak maminkám pøedvedly. 
Trénovaly dlouho a poctivì a snad to na 
vystoupení bylo znát. Nenechaly se vyvést 
z míry ani nepøízní poèasí, ani tìlocviènou 
nacpanou diváky k prasknutí.
Jako první se pøedvedly dìti velkého oddìlení 
s pohádkou O èervené Karkulce, za kterou 
sklidily spolu s paní uèitelkou Terezkou 
Èeperovou obrovský potlesk. Malé oddìlení 
se zase zmìnilo v Brouèky a Berušky a jejich 
v jejich roztomilosti jim byly odpuštìny drobné 
chybièky, za které nemohla paní uèitelka Danka 
Žùrková, ale nervozita a pøítomnost tìch 
nejmilejších. Základní škola pøedvedla nejstarší 
žákynì z 5. tøídy jako taneènice z Tahiti 
s typickým tancem i obleèením, bylo vidìt, 
že se nám dìvèata pøed oèima mìní v mladé 
dámy. Ètvr�áci zase zahráli na netradièní 
hudební nástroje a paní vychovatelka Radka 
Beinhauerová z nich mìla velkou radost. Naše 

nová paní uèitelka Klárka Lichovníková 
nacvièila se tøe�áky indiánský tanec v angliètinì 
a naši nejmladší z první a druhé tøídy pøedvedli 
celoroèní projekt Cestománie, ve kterém 
seznámily s celým svìtem letem svìtem 
a zvládli to s paní uèitelkou Lenkou Apetickou 
na jednièku s hvìzdièkou. 
Na závìr pøišlo to nejlepší, celá škola nacvièila 
minimuzikál Šípková Rùženka, v hlavních 
rolích se pøedvedli Nela Rychtáøová jako 
Rùženka, Marek Vìntus jako princ, sudièky 
si zahrály Sofie Maixnerová, Nela Kubesová, 
Lucie Denerová a Krista Augustinová. 
Pod vedením všech uèitelek školy to bylo 
pøedstavení, na které budeme dlouho 
vzpomínat! Celým odpolednem provázel Tomáš 
Cábel a Tereza Svìtlíková, a na co se všichni 
nejvíc tìšili? No na to, až to budou mít za sebou, 
spadne z nich nervozita a vrhnou se na bezvadné 
buchty, koláèe, záviny a dobrùtky, které pro nì 
napekly maminky ze základní i mateøské školy. 
Bylo to vynikající, zbytky se dojedly v pátek 
dopoledne místo svaèiny a my všichni tímto 
našim šikovným maminkám moc a moc 
dìkujeme a tìšíme zase na pøíští Zahradní 
slavnost ke Dni matek - snad už nám poèasí 
dovolí vystoupit na zahradì!

Martina Škrobánková, øeditelka

kvìten 2015

Ve dnech 24. a 25.4.2015 probìhly v naší obci 
Oslavy 70. let osvobození Suchých Lazcù. 
Oslavy zaèaly v pátek 24.4. v 9:00-10:00 hod., 
kdy probíhala beseda pro dìti základní školy 
v Suchých Lazcích o historii èeského vojenství, 
na které pøednášel podplukovník v. v. Ing. 
Václav Zavadil. Od 12:30 do 18:50 hod. 
probíhala v Kulturním zaøízení výstava 
"Historická pou� Suchými Lazcemi I. a II. 
Svìtovou válkou", na které byly promítány 
historické váleèné fotografie vs. souèasné 
zábìry naší obce. (Tato projekce se setkala 
s velkým zájem obèanù, proto plánujeme v øíjnu 
další prezentace zamìøené pouze na historické 
fotografie naší obce). Mezi 15:00 - 16:20 hod. 
probìhla pøednáška p. prof. PhDr. Zdeòka 
Jiráska, CSc. "Úvaha o osvobození". Souèasnì 
v dalších místnostech kulturního zaøízení 
probíhala výstava zbraní (dìkujeme Janu 
Kubesovi), vojenského vybavení a historické 
literatury. Mezi 20:00 - 20:30 hod. vyšel 

Lampiónový prùvod od kulturního zaøízení 
smìrem na Pøerovec a pak zpìt k Pomníku 
padlých. Od 20:30 do 21:00 hod. probìhl pietní 
akt u Pomníku padlých. Poté ve 21:00 hodin 
probíhala spoleèenská zábava na Obecním høišti 
MÈ Suché Lazce (zábavné hry pro dìti, tradièní 
opékání špekáèkù a volná zábava).
V sobotu 25.4.2015 dopoledne od 8:00 do 10:00 
hod. pokraèovala výstava spojená s projekcí. 
V 11:00 hod. následovala procházka k pomníku 
padlých vojákù na Strážnici a položení kvìtin. 
Tímto byl oficiální program oslav zakonèen.
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kvìten 2015

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

Po zimní støelecké pøestávce zahájili èlenové 
ZO Skála Asociace základních organizací 
technických sportù a èinností ÈR svou práci 
zprovoznìním areálu støelnice na Strážnici. 
Spoleèná brigáda se uskuteènila podle plánu 11. 
dubna, kdy byl proveden základní úklid støelnice 
po zimì, byly odstranìny sloupy podpírající 
støechu proti zátìži snìhu, dále byly 
vyskladnìny stoly ze zimního uložení a vybílena 
místnost klubovny. Bìhem následujícího týdne 
pak byly vybíleny a zprovoznìny místnosti 
sociálního zaøízení.
V dalším týdnu pak byla provedena pøíprava 
støelnice pro støeleckou soutìž o „Pohár 
osvobození Suchých Lazcù“, která se 
uskuteènila v nedìli 19. dubna. Tato tradièní 
soutìž probìhla již po tøicáté bez pøerušení, a to 
za úèasti 24 støelcù ze šesti støeleckých klubù. 
Soutìž zahájil starosta obce, který se zúèastnil 
také vyhodnocení a pøedání cen, které vìnoval 
Úøad mìstské èásti Opava - Suché Lazce. Vítìzi 
kategorie seniorù se stali støelci Hrbáè Josef, 
Kyèerka Miroslav a Vilkus Jan, všichni ze 
støeleckého klubu Hluèín s vynikajícími 
výsledky 290, 289 a 288 bodù ze 300 možných. 
Ve druhé kategorii mladších se na prvním místì 

umístil Schneider Richard z Tìrlicka nástøelem 
287 bodù. Nejlepším z místních støelcù byl 
Janošek Bøetislav nástøelem 271 bodù. Celá 
organizace soutìže mìla velmi dobrou úroveò 
a to se projevilo na vynikajících výkonech všech 
soutìžících.
Opìt pøipomínám, že 21. èervna se uskuteèní 
na støelnici na Strážnici soutìž ve støelbì ze 
vzduchové pušky pro dìti všech vìkových 
kategorií. Nejmladší úèastníci si mohou také 
vystøelit pod dohledem zkušených støelcù. 
Pro všechny aktivní dìti budou pøipraveny také 
zajímavé hry, malé obèerstvení a dáreèky. 
Ve stejném termínu probìhne již tradièní soutìž 
tøíèlenných družstev ve støelbì z malorážky. 
Zúèastnit se mohou tøíèlenná družstva složena 
z jednotlivých zájmových organizací, 
z rodinných klanù, z ulic apod. 

V nìkterém ze dnù prodlouženého víkendu 
4. - 6.7.2015 se uskuteèní v areálu støelnice 
turnaj v nohejbale. Pøesný termín bude po 
dohodì upøesnìn. S bližšími podmínkami 
a propozicemi  budeme veøejnost vèas 
informovat, mimo jiné i ve vývìsní skøíni 
u Obecního úøadu. Zúèastnit se mohou také 
družstva z okolních obcí

.Ing. Bøetislav Janošek
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