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Vážení spoluobèané, dovolte mi Vás opìt 
pozdravit pøi dalším vydání Sucholazeckého 
zpravodaje, který Vám pøináší ohlédnutí za 
dobou od posledního vydání zpravodaje po 
dnešní dny. 

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 prosinci 2017, 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: 604 229 398, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
nebo info@suchelazce.cz
Úøední hodiny starosta úterý 17:00-19:00 tel. starosta: 
734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Bc. Klára 
Vèelková.
 www.davedesign.cz, srpen 2017, náklad 320 výtiskù
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Zpravodaj do Vašich schránek pøichází v dobì, 
kdy nás èeká sucholazecké posvícení, které je 
tentokrát spojeno i s oslavou výroèí 640 let od 
první písemné zmínky o Suchých Lazcích. 
Doufám, že spojení oslavy výroèí a naší nejvìtší 
spoleèenské akce v roce - posvícení, bude pro 
Vás vrcholem zábavy a zároveò dostateènou 
oslavou výroèí první písemné zmínky 
o Suchých Lazcích. Tento rok se mùžete tìšit 
na více atrakcí a zábavy a v sobotu veèer také 
na koncert kapely DRIVE. Pøijmìte tedy 
pozvánku na letošní sucholazecké posvícení 
s vírou toho, že si užijete mnoho zábavy. 
Úvodní slovo využiji i pro struèné vysvìtlení 

souèasné investièní akce, která probíhá na 
dìtském høišti pøi ZŠ a MŠ v Suchých Lazcích. 
Celá akce zaèala 1. èervence a plánovaný 
konec rekonstrukce je na 31. øíjna. 
Pøedpokládaný rozpoèet celé rekonstrukce je cca 
1.500.000 Kè, pøièemž již v minulém roce 
zastupitelstvo mìstské èásti Suché Lazce 
vyèlenilo na rekonstrukci 500.000 Kè, dále pak 
paní øeditelka školy vyèlenila 100.000 Kè 
a dalších 170.000 Kè jsme i díky Vám, vyhráli 
v rámci akce NÁPADY PRO OPAVU 2017, za 
což Vám náleží velké díky! A jsem velmi rád, 
že zastupitelstvo na svém posledním zasedání 
vyèlenilo dalších 600.000 Kè tak, abychom 
mohli celou rekonstrukci udìlat v tomto roce 
a nevraceli se k ní i pøíští rok tak, jak bylo 
plánováno. Když mluvíme o finanèních 
prostøedcích na rekonstrukci dìtského høištì, je 
nesmírnì dùležité zmínit, že se podaøilo zajistit 
sponzory, kteøí poskytnou finanèní prostøedky 
na materiál pro rekonstrukci høištì. Po skonèení 
celé akce budou všichni sponzoøi zveøejnìni, 
ale již teï se podaøilo zajistit cca 200.000 Kè. 
Samozøejmì i celé vyúètování rekonstrukce 
dìtského høištì bude zveøejnìno. Každopádnì 
se dìti mohou tìšit na nové moderní dìtské 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

24.

hraním v pøírodì a veèerním zpíváním 
u táboráku. Zpestøením, nejen pro mladé hasièe, 
byl noèní požární útok a celý týden byl 
zakonèen tradièním karnevalem s ohòostrojem.
Nezahálí ani jednotka sboru dobrovolných 
hasièù, jejímž úkolem je zdolávat mimoøádné 
události v rámci katastrálního území obce Suché 
Lazce. V letních mìsících je obvyklý 
pøedpoklad zvýšeného nebezpeèí ohrožení osob 
bodavým hmyzem (sršni, vosy). Z tohoto 
dùvodu byly zøizovatelem jednotky zakoupeny 
dva ochranné vèelaøské obleky a bylo 
provedeno školení èlenù jednotky 

Fotografie z pivního festiválku str. 22
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z metodického postupu likvidace bodavého 
hmyzu a bezpeènosti práce pøi zdolávání 
mimoøádné události. Doporuèení pro obèany: 
likvidace bodavého hmyzu obvykle probíhá 
v podveèerních hodinách. U likvidace malých 
hnízd je vhodné použít volnì prodejné spreje 
proti bodavému hmyzu, pøi použití dbejte vlastní 
bezpeènosti, nebo� jejich aplikace mùže bodavý 
hmyz rozdráždit. U vìtších hnízd nebo v tìžko 
pøístupných podmínkách radìji zvolte pomoc 
deratizaèní firmy. Pøi akutním ohrožení zdraví 
osob bodavým hmyzem volejte linku tísòového 
volání. Pavla Benšová
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høištì. Rád bych Vás také informoval, že se nám 
koneènì podaøilo zkompletovat projekt pro 
chodník na Pøerovci. 14. záøí od 17:00 hodin 
probìhne v kulturním zaøízení veøejné 
projednání se všemi majiteli vjezdù, abychom 
je všechny informovali o následných krocích pøi 
realizaci chodníku na Pøerovci. Další veøejné 
projednávání probìhne 21. záøí také od 17:00 
hod v kulturním zaøízení a budeme s veøejností 
debatovat na téma, zda by bylo možné, abychom 
zrealizovali workoutové høištì s pøíslušenstvím 
v prostoru souèasné zelenì pøed hasièárnou. 
Sliboval jsem Vám i informace k VN Sedlinka 
a podle vyjádøení Lesù ÈR by 28.8.2017 mìlo 
být pøedáno staveništì zhotoviteli a mìly by 
zaèít práce na vyèištìní VN Sedlinka. Tìšme 
se tedy, že práce zapoènou hned po pøedání 
staveništì a za cca 15 mìsícù by mohlo být 
hotovo. Èást úvodního slova vždy také vìnuji 
podìkování všem, kteøí se podílejí na 
spoleèenském životì v Suchých Lazcích. Dìkuji 
všem, kteøí se podíleli na organizaci pivního 
festiválku, který byl velmi vydaøený. Velké 
díky patøí všem, kteøí se zúèastòují veøejných 
brigád v obci i na dìtském høišti. Zvláštì dìtské 
høištì by se bez tìchto brigádníkù neobešlo! 
Dìkuji také všem, kteøí se podíleli na organizaci 
nohejbalového turnaje a fotbalového turnaje, 
jímž je novì také memoriál Mirka Satkeho. Již 
tradiènì patøí velké podìkovaní našim hasièùm, 
kteøí opìt zorganizovali pro dìti parádní letní 
tábor. Nakonec mi dovolte Vás ještì jednou 
pozvat na sucholazecké posvícení a taktéž na 
sportovní hry a poslední akci Kulturního léta 
2017, na sucholazecké vinobraní. Dìtem pøeji 
úspìšný vstup do nového školního roku, 
doufám, že si pøes léto odpoèinuly a již se 
do školy tìší. Všem pøeji úspìšné období konce 
léta a následného podzimu a u dalšího vydání 
Sucholazeckého zpravodaje se budu opìt tìšit s 
dalšími novinkami ze života v Suchých Lazcích.
S pozdravem Mgr. Petr Oriešèík

www.suchelazce.cz

2. 23.
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v mladší kategorii, Suché Lazce Ali a Suché 
Lazce Eva. Zabìhali si, ale všichni zúèastnìní 
a v silné konkurenci 18 družstev se po 
požárním útoku a štafetì 4x60m umístily dìti 
z družstva Ali na krásném 8. místì a družstvo 
Evy skonèilo na 12. místì.
Mladým hasièùm sezóna tedy skonèila, ale 
všichni si ji rozhodnì užili. S tréninky sice 
nabrali trochu skluz právì kvùli poèasí už 
v dubnu, ale dìti si všechno vynahradily pøi 
soutìžích.

Letošní jarní sezóna byla pro mladé hasièe 
hodnì zajímavá. Soutìže mìli za sluníèka 
i deštì, za svìtla i témìø za tmy.
V pátek 9.6.2017 se v areálu SDH Kravaøe-
Mezivodky zúèastnili již 3. roèníku Noèní 
soutìže mladých hasièù v požárním útoku. 
V podveèer nastoupila hned 4 družstva Suchých 
Lazcù. V silné konkurenci 9. družstev mladších 
žákù se našim mladším z mladších žákù - Suché 
Lazce Amálka - podaøilo vybojovat krásné 7. 
místo. V tìsném závìsu za nimi se na 8. pøíèce 
umístilo družstvo starších z mladších žákù -
Suché Lazce Ali. Mezi 9 družstvy starších žákù 
se dìti pod vedením Davida Vavreèky radovaly 
z 5. místa s èasem 38,62s. Tým starších ze 
starších žákù Lucky Sedláèkové pak obsadil 
7. pozici. Pro všechny byla tato noèní soutìž 
pøíjemným zpestøením se spoustou nových 
zážitkù a dojmù.

srpen 2017

Program Sucholazeckého posvícení 2017:
Pátek 1.9.2017
15 hodin: Pou�ové atrakce, Velký øetízkový 
kolotoè, Loï Santa Monika, Dìtský øetízkový 
kolotoè, Euro-Jump, Skákací hrady, Vláèek pro 
dìti. Bohaté obèerstvení zajiš�uje TJ Suché 
Lazce, Hostinec U Baly a Restaurace Heja.
17-19 hodin: Svobodní - Ženatí, tradièní 
fotbalové utkání na obecním høišti.
19 hodin: Vystoupení hudební skupiny 
Primissimo.
3 hodiny: Ukonèení páteèního programu.
Sobota 2.9.2017
Bìhem celého dne Vás bude provázet hudební 
produkce DJ Aleš.
13 hodin: Pou�ové atrakce, Velký øetízkový 
kolotoè, Loï Santa Monika, Dìtský øetízkový 
kolotoè, Euro-Jump, Skákací hrady, Vláèek pro 
dìti. Bohaté obèerstvení zajiš�uje TJ Suché 
Lazce, Hostinec U Baly a Restaurace Heja.
15-18 hodin: Malování karikatur (J. Palzerová)
16-17 hodin: Zábavní odpoledne urèeno dìtem 
v centru obce, Dìtský koutek (malování na 
oblièej, zábavná show pro nejmenší).
17 hodin: Pøedání dožínkového vìnce starostovi 
obce + krátký kulturní program (klub dùchodcù)
20 hodin: koncert kapely DRIVE
22 hodin: Volná zábava.
24 hodin: Vystoupení svìtoznámé skupiny.
3 hodiny: Ukonèení programu.
Nedìle 3.9.2017
10:30 hodin: Slavná posvícenská mše svatá. 
Mši bude sloužit hradecký faráø P. Mgr. Marcin 
Kieras a Adam Krysztof Ma³ek.
15 hodin: Odpolední bohoslužba požehnání 
v obecní kapli Andìlù Strážných.
12-21 hodin: Pou�ové atrakce, Velký øetízkový 
kolotoè, Loï Santa Monika, Dìtský øetízkový 
kolotoè, Euro-Jump, Skákací hrady, Vláèek 
pro dìti. Bohaté obèerstvení zajiš�uje TJ Suché 
Lazce, Hostinec U Baly a Restaurace Heja.
21 hodin: Ukonèení nedìlního programu.

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

1 688

Následující sobotní dopoledne strávili mladí 
hasièi pøevážnì pod deštníkem ve Velkých 
Hošticích, kde se konalo jedno ze základních 
kol Opavské ligy mládeže. Charakteru poèasí 
a pøedevším dost nízkým teplotám odpovídal 
také poèet dìtí, ale i ta hrstka byla ráno pøed 
hasièárnou pøipravena zabojovat. Suché Lazce 
tedy tentokrát na start postavily družstva jen 

V tradièním termínu od 1. do 8.7.2017 
zorganizovali sucholazeètí hasièi 20. branný 
tábor. Tábora se zúèastnilo 40 dìtí a 18 
dospìlých. Hlavním mottem tohoto týdne bylo 
nauèit dìti základy branné výchovy, což 
spoèívalo v soutìžích družstev i jednotlivcù: 
v nasazování ochranných masek, zdravotní 
pøípravì a poskytnutí první pomoci, støelbì 
ze vzduchovky, hodu granátem na cíl a na dálku, 
uzlování, topografické pøípravì a orientaci 
v mapách. V neposlední øadì byl program 
smìrován k získání dovedností a znalostí 
ze základù v oblasti požární ochrany. Všechny 
tyto soutìže a disciplíny byly vedeny v duchu 
pøípravy obyvatelstva k obranì státu (POKOS). 
Každý den byl plnì nabitý programem, hraním 
míèových her, prohlubováním fantazie, 
pilováním zruènosti, výtvarným tvoøením, 
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Nìkolik fotografií z tøetího roèníku pivního festiválku 2017 v Suchých Lazcích

srpen 2017

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

Od posledního vydání zpravodaje v naší obci 
probìhly následující události. 
Klub dùchodcù Veselé berle se úèastnil 
7. èervna 2017 v 15 hodin soutìžního 
sportovního odpoledne na hasièském høišti ve 
Štítinì. Soutìže se úèastnila družstva ze Štítiny, 
Nových Sedlic, Mokrých Lazcù, Suchých Lazcù 
a Lhoty u Opavy. Naše družstvo se umístilo na 
krásném 4. místì. Akce se vydaøila a všichni 
se dobøe bavili. Celou akci moderoval starosta 
obce Štítiny a pro úèastníky her bylo pøipraveno 
obèerstvení zdarma. Všichni obdivovali naše 
krásné dresy a pìkné logo našeho klubu. 
Více na str. 8.

téma "Historie sakrálních staveb ve farnosti". 
Noc kostelù zakonèilo koncertní vystoupení 
chrámového pìveckého sboru Cantate Domino 
pod vedením Venduly Foltýnové. Celý program 
doprovázela výstava výtvarných prací žákù ZŠ 
ze Suchých Lazcù a bylo možné si prohlídnout 
kùr (místo pro sbor zpìvákù), varhany 
a sakristii.
V pátek 9.6.2017 se v areálu SDH Kravaøe -
Mezivodky konal již 3. roèník Noèní soutìže 
mladých hasièù v požárním útoku. Mezi 
soutìžícími družstvy nechybìli ani naši mladí 
hasièi. Více na str. 23.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Velké Heraltice, který se hrál v sobotu 
10.6.2017 v 17:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 
4:0 (0:0).

V pátek 9. èervna 2017 stejnì jako minulý rok 
se konala v kapli Sv. Andìlù strážných od 17:00 
hodin Noc kostelù 2017. Vydaøené akce se 
zúèastnilo nìkolik desítek lidí. Po pøibližnì 
tøiètvrtìhodinové mši svaté, která zaèala 
v 18 hodin, následovalo hudební vystoupení 
na pøíènou flétnu (Ludmila Frièová) a varhany 
(Martina Kubánková). Po 19 hodinì následovala 
velmi poutavá pøednáška s projekcí fotografií 
novosedlického kronikáøe Tomáše Sáòky na 

Dne 14.6.2017 poøádal Klub rodièù na školní 
zahradì pro žáky 5. roèníku rozluèkové 
odpoledne. Dìti vyplnily vìdomostní testy 
o Suchých Lazcích a okolí, pøedvedly 
motorickou zruènost a poznávání známých míst 
a významných budov a staveb v našem okolí. 
Pøed koncem akce si dìti pochutnaly na pizze 
z Restaurace Heja. Domù si pak odnesly 
dáreèky v podobì poukázky do knihkupectví, 
hrneèek se spoleènou fotkou a památeèním 
listem na dnešní den. (zdroj: Vladimíra 
Lencová)
Klub dùchodcù v Suchých Lazcích poøádal 
ve ètvrtek 15.6.2017 zájezd na Dolní Moravu. 

foto: Mgr. Petr Oriešèík
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Veselé Berle spoleènì s dùchodci z Nových 
Sedlic a Štítiny navštívili vyhlídkovou vìž 
"Stezka v oblacích". Zájezd se vydaøil 
pøedevším díky panu L. Tichopádovi, který celý 
zájezd zorganizoval a také "zajistil" krásné 
poèasí. Úèastníci zájezdu byli velmi spokojeni. 
Více na str. 8.

srpen 2017

V sobotu 24.6.2017 po 18 hodinì se uskuteènil 
v areálu støelnice u pøíležitosti 50. výroèí 

Místostarosta Pavel Nelešovský ve spolupráci 
s Ing. Josefem Mošou, CSc. pøipravili v pátek 
a v sobotu 16.-17.6.2017 v kulturním domì 
Suché Lazce Numismatickou výstavu. V pátek 
dopoledne od 10 hod. probìhla pøednáška 
pro dìti z MŠ a ZŠ a odpoledne 15-18 hodin 
následovala výstava pro veøejnost. Další den 
pak pokraèovala výstava od 9-15 hod. Josef 
Moša (bratr paní Jaroslavy Ptáèkové) pomohl 
návštìvníkùm stanovit hodnotu jejich mincí 
a bankovek.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Úvalno, který se mìl hrát v sobotu 17.6.2017 
v 17:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 3:0 
(kontumaènì hosté nedorazili).
Sobotní dopoledne 17. èervna strávili mladí 
hasièi pøevážnì pod deštníkem ve Velkých 
Hošticích, kde se konalo jedno ze základních 
kol Opavské ligy mládeže. Více na str. 23.
V pondìlí 19. èervna 2017 byla ordinace 
praktického lékaøe MUDr. Víta Kašpárka 
uzavøena.
Ve støedu 21.6.2017 probìhl na obecním 
fotbalovém høišti první bronzový T-Mobile 

Olympijský bìh. Závodu, který poøádal 
místostarosta P. Nelešovský, se zúèastnilo 36 
dìtí ve vìku od 0-15 let a 32 dospìlých. Dìti 
byly rozdìleny do 3 vìkových kategorií. 
Operativnì se délky jejich tras upravily 
vzhledem k horkému odpoledni. Dìti 0-4 roky 
mìly trasu dlouhou 60m, skupina 5-9 let 280m 
a poslední ve vìku 10-15 let necelý kilometr. 
Zde jsou výsledky 3 nejrychlejších. Kategorie 
0-4 let: 1. Illík Šimon (2013), 2. Holuša Matyáš 
(2012), 3. Dlabalová Laura (2012).
Kategorie 5-9 let: 1. Nelešovská Amálie (2009), 
2. Kubicová Kristýna (2008), 3. Vavreèka Vít 
(2010). Kategorie 10-15 let: 1. Lencová Anna 
(2006), 2. Beinhauer Lukáš (2002), 3. Vìntus 
Marek (2005).
Dospìlí se utkali na trase o délce 5,15 km, 
která vedla kolem høištì pøes obec smìrem 
ke Komárovu a zpìt. Zde jsou tøi nejrychlejší. 
Muži: 1. Repaò Pavel (1973) 19:29, 2. Pospišil 
Petr (1979) 21:32, 3. Diehel Daniel (1993) 
21:41.
Ženy: 1. Žùrková Radka (1982) 25:41, 
2. Žùrková Veronika (1975) 26:04, 3. Žùrková 
Amálie (1998) 27:27.
Po závodech byl pro dìti nachystán øetízkový 
kolotoè a cukrová vata. Dìkujeme všem 
závodníkùm za hojnou úèast a všem ostatním za 
pìknou atmosféru pøi fandìní a povzbuzování.

Foto z 2. roèníku fotbalového turnaje

foto: Mgr. Petr Oriešèík

semináøe, který organizovala Agentura ochrany 
pøírody a krajiny. Jedná se o státní organizaci, 
která zajiš�uje odbornou i praktickou péèi 
o krajinu, pøedevším v chránìných krajinných 
oblastech. Souèasnì však disponuje finanèními 
prostøedky, které poskytuje formou dotací všem, 
kteøí chtìjí pro zachování pøírody nìco udìlat. 
Vlastníci èi uživatelé pozemkù tak mohou získat 
finanèní prostøedky na výsadbu rozptýlené 
zelenì v krajinì, protierozní opatøení, 
revitalizaci tokù, obnovu mokøadù èi zøízení tùní 
èi rybníkù. Cílem tìchto opatøení je udržet 
vodu v krajinì. Jednalo se tak o jednu 
z prvních semináøù urèených pro mysliveckou 
veøejnost, jejíž hlavním cílem je, tak jako 
u Agentury, ochrana pøírody a krajiny. V pøípadì 
zájmù o dotaci mysliveckého spolku je 
podmínkou získání dotace souhlas vlastníkù 
pozemkù a jejich uživatelù s provádìným 
zámìrem. Pøesto jsme se pøesvìdèili, že se takto 
v krajinì dají realizovat nìkteré projekty, napø. 
vodní tùnì zøízené na hùøe obhospodaøovaných 
pozemcích, které zamezí splavování ornice do 
lesù a na cesty a souèasnì zajistí všem 
živoèichùm životadárnou vodu. Myslivci pøi 
nedostatku vody, což se stává v souèasných 
letech pravidlem, musí zajistit vodu pro všechnu 
faunu honitby. Jsou zøizovány napájeèky v 
místech absence vodních tokù a vody samotné.
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založení organizace SVAZARM - AVZO 
táborový oheò. Kromì mohutného táborového 
ohnì si pøišli na své všichni milovníci country 
písnièek. Dìti a návštìvníci si opékali špekáèky 
a od samého zaèátku akce byly promítány 
fotografie z celé padesátileté èinnosti organizace 
SVAZARM. Poèasí vyšlo výbornì, bylo teplo 
(33°C) a jasno. I když se akce velmi vydaøila, 
poøadatele trošku zamrzela nízká úèast,
cca 50 lidí. AVZO dìkuje za spolupráci sboru 
dobrovolných hasièù, který pomáhal 
s organizací. Více na str. 12.

V nedìli 25.6.2017 se konal na obecním 
fotbalovém høišti "Dìtský den", který poøádala 
TJ Suché Lazce v rámci akce Kulturní léto 
2017. Více na str. 18.
V úterý 27.6.2017 se na obecním fotbalovém 
høišti konal poslední trénink mini fotbalistù 
- pøípravky. Nejprve se pøedvedli rodièùm 
ti nejmenší a za odmìnu dostali na památku 
diplom a nìco dobrého na zub. Více na str. 18.
30.6.2017 vyhrál v Nápadech pro Opavu projekt 
"Rozšíøení høištì v Suchých Lazcích". Projekt 
dìtského høištì v Suchých Lazcích získal 
v prvním roèníku nejvíce hlasù. Z 2.768 hlasù, 
které v prùbìhu èervna došly, dostal náš projekt 
820 hlasù. Mìsto však podpoøilo i druhý projekt, 
a to "Vybudování hudební zkušebny na 
Liptovské ulici 21 v Kylešovicích", pro který 
hlasovalo 603 lidí. Zastupitelé totiž na tzv. 
participativní rozpoèet vyèlenili èástku 300 tisíc 

Ve stejný den se konala od 8 hodin do 17:30 
hodin na obecním høišti brigáda èlenù 

Již se stalo pravidlem, že myslivecký rok zaèíná 
pro vìtšinu èlenù pracovnì. Na ètyøech 
brigádách v jarním období byla opravována 
oplocení v krajinì a opìt dosazovány uhynulé 
døeviny. I zde si sucho vybírá svou daò, proto 
je nezbytné výsadbami udržet tyto záchranné 
prvky pro zvìø. Již pøíštím rokem budou 
odstranìna další oplocení z již zajištìných 
výsadeb a stanou se tak plnohodnotným krytem 
pro veškerou faunu honitby. Již sedmým rokem 
poøádá myslivecký spolek støelecký den pro své 
èleny. Již potøetí vyhrál putovní pohár 
v brokové støelbì Dalibor Kubesa, druhý byl 
myslivecký hospodáø Václav Žùrek a tøetí otec 
vítìze Radomír Kubesa. V kulové støelbì byl 
nejlepší Marek Adamèík. Vítìzové si pøevzali 
hodnotné ceny. Všichni úèastníci soutìže pak 
ukonèili vydaøený den na myslivecké chatì, kde 
bylo pøipraveno obèerstvení.
V letošním roce oslavili dva dlouholetí èlenové 
mysliveckého spolku Jiøí Plachký a Josef 
Graca životní jubileum. Samozøejmì se to 

autor èlánku
Jana Žídková

Myslivecké Sdružení Hoš�ata neobešlo bez poøádné oslavy. Ještì jednou jim 
obìma touto cestou pøejeme hlavnì pevné 
zdraví, mnoho síly a mysliveckých zážitkù. Léto 
se blíží ke svému konci a s ním i srnèí øíje, kdy 
si nejsilnìjší srnci nárokují srny na svém území. 
Srny od tohoto dne v sobì nosí nový život, který 
se zaèíná vyvíjet až v novém roce. Jedná se 
o tzv. latentní bøezost, která je typická pro srnèí 
zvìø a kuny. Sklizeò všech zemìdìlských plodin 
je v plném proudu a z krajiny tak ubývá krytu 
i potravy jak pro drobnou zvìø - zajíce, bažanty 
a "pozùstatky" døíve hojných stavù koroptví 
zvìøe, tak i pro zvìø spárkatou - srnèí. Zùstávají 
tak pouze pásy travin podél polí, melioraèních 
pøíkop, tokù a polních cest. I tyto jsou však 
zmulèovány a posekány uživateli zemìdìlských 
pozemkù i pøes nìkolikaletou apelaci myslivcù 
za jejich ponechání. Bohužel se tak likviduje 
jediný kryt krajiny, ale také napøíklad jeden 
z hlavních zdrojù potravy v zimním období pro 
stehlíka obecného a tím je lopuch vìtší. Vìtšina 
z nás tuto rostlinu zná jako lepivé koule, které 
jsme po sobì házeli v dìtství. Stehlíci je v zimì 
vyslovenì vyhledávají a cpou se jejich semeny. 
Vìtšina tìchto bodlákù však je zlikvidována 
zkulturòováním polí a jejich okolí. Krajina se 
pøece musí lišit od našich "anglických" trávníkù 
a zahrádek. Zástupci spolku se úèastnili 

korun, oba podpoøené projekty pak vyjdou na 
280 tisíc korun, proto nebyl podpoøen projekt 
jeden, ale dva. 
V sobotu 1.7.2017 se od 8:00 hodin konala na 
školním høišti první veøejná brigáda zamìøená 
na rekonstrukci høištì. Hlavní náplní brigády 
bylo odstranìní starých chodníkù a pøíprava 
podkladu pro nové chodníky. Souèasnì byly 
vybagrovány nìkteré staré nefunkèní hrací 
prvky. Betonové základy byly opravdu poctivé 
a nejvìtší betonový kvádr, u kterého se zapotil 
i tøítunový bagr, mìl rozmìr 1x1x1 m. Èást 
starého chodníku byla z betonového monolitu 
o rozmìru cca 7x3 m a tlouš�ce 30 cm. V èásti, 
kde stávaly kontejnery (pøístavba se záchody), 
byla objevena podzemní místnost z cihel o 
hloubce asi 1,7 m. Pùdorys byl cca 3,5 x 1,6 m. 
Na základech budovy pøístavby byly vidìt 
v podzemní místnosti tøi pilíøe a klenby z cihel. 
Podzemní místnost, ve které bylo asi 15 cm 
vody se sutí, sloužila v minulosti jako žumpa 
a byla natøená asfaltem. Podaøilo se také bagrem 
vytáhnout koøen starého oøechu. Brigádníci 
bìhem dne prùbìžnì odcházeli a práce nakonec 
skonèily v 18 hodin. Celkem se úèastnilo 12 
dobrovolníkù. Prùbìh realizace projektu a další 
brigády mùžete sledovat na webové adrese: 
http://www.suchelazce.cz/clanky/detske-hriste-
skola. 
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Rychtáø, David Thomas, David Rychtáø, 2. 
místo: Š�abajzny: Petr Janda, David Èálek, 
Danek Solný, 3. místo: Metlaøi: Lukáš Dener, 
Jan Ertelt, Denis Komenda. 
Více na str. 12.
Dne 11.7.2017 se konalo 25. zasedání 
zastupitelstva mìstské èásti Suché Lazce. Na 
programu bylo mimo jiné: bod 5. Sucholazecké 
posvícení, bod 6. Majetkové záležitosti, bod 7. 
Dìtské høištì ZŠ a MŠ Suché Lazce.
Druhý roèník fotbalového turnaje o Sucho-
lazecký pohár, s novým podtitulem "Memoriál 
Mirka Satkeho", který se konal v rámci 
Kulturního léta 2017 v sobotu 15.7.2017 v 8:30 
hodin na obecním høišti, se úèastnilo celkem 10 
družstev rozdìlených do dvou skupin po 5 
družstvech. (Skup. A: AFC Komárov, Standard, 
Workholici, Sorry Jako, Polomaci. Skup B: 
Ultra kopáèi, Lazio, Bez dechu, Kopáèi, 
Invalidi.) Akci provázelo polojasné poèasí 

V sobotu veèer 1.7.2017 od 22:00 hodin se 
konalo na obecním høišti v rámci akce Kulturní 
léto 2017 již 6. letní kino v Suchých Lazcích. 
Promítal se film "Rande naslepo". Obèerstvení 
zajiš�ovala Hospùdka na høišti "U Satora" 
a vstup byl jako obvykle ZDARMA. Pøibližnì 
100 návštìvníkù shlédlo pøed filmem nìkolik 
historických fotografií k 50. výroèí trvání spolku 
SVAZARM-AVZO. Projekci provázelo vìtrné, 
ale pøíjemné poèasí. Hosté si mohli zakoupit 
v hospùdce klobásy, párek v rohlíku nebo 
uzená žebra. 
Ve støedu 5.7.2017 uspoøádal AVZO 3. roèník 
nohejbalového turnaje trojic v areálu støelnice 
na Strážnici. Letošního roèníku se zúèastnilo 7 
družstev, všechna družstva sehrála zápas mezi 
sebou a byly to velmi zajímavé boje. Pøi 
vyrovnané bilanci 10 bodù prvních dvou 
družstev, kdy nerozhodl vzájemný zápas ani 
poèet vyhraných setù v celém zápase, nakonec 
rozhodl poèet uhraných míèù se všemi soupeøi. 
O tøetím místì rozhodl, pøi stejném poètu bodù, 
vzájemný zápas. Úlohu hlavního rozhodèího 
a zapisovatele se stejnì jako v minulém roèníku 
ujal starosta obce Petr Oriešèík. Umístìní týmù 
bylo následující: 1. místo: Nejvíc: Patrik 

srpen 2017

Rozpis zápasù na podzim 2017
MUŽI 1. B tøída sk. A - podzim 2017

Datum Den Èas Domácí Hosté
12.8. So 17:00 S. Lazce Kylešovice
20.8. Ne 17:00 Štìpánkovice S. Lazce
26.8. So 17:00 S. Lazce Hradec n.M.
2.9. So 16:30 M. Albrechtice S. Lazce
9.9. So 16:00 S. Lazce Chomýž
17.9. Ne 16:00 Bruntál B S. Lazce
23.9. So 16:00 S. Lazce M. Hoštice
30.9. So 15:30 H.Benešov S. Lazce
7.10. So 15:00 S. Lazce Úvalno
14.10. So 15:00 Žimrovice S. Lazce
21.10. So 14:00 Karlovice S. Lazce
28.10. So 14:00 S. Lazce V. Hoštice
5.11. Ne 10:00 Zlatníky S. Lazce

Soutìž dorostu - podzim 2017
Datum Den Èas Domácí Hosté
26.8. So 14:45 Štìpánkovice S. Lazce
2.9. So 10:00 S. Lazce Otice
9.9. So 13:30 Velké Hoštice S. Lazce
16.9. So 10:00 S. Lazce Skøípov
24.9. Ne 13:00 Raduò S. Lazce
30.9. So 10:00 S. Lazce Jakartovice
8.10. Ne 10:00 S. Lazce Chlebièov
15.10. Ne 12:15 Chuchelná S. Lazce
21.10. So 10:00 S. Lazce Kozmice
Pozor u domásích zápasu se zmìnila hrací doba 
na 10 hodin!

Mladší pøípravka 1+4 sk. B - podzim 2017
Datum Den Èas Domácí Hosté
31.8. Èt 17:00 S. Lazceavkov S. Lazce
9.9. So 10:45 Chvalíkovice S. Lazce
14.9. Èt 16:30 S. Lazce Slavia Opava
25.9. Po 16:30 Kylešovice S. Lazce
28.9. Èt 16:00 S. Lazce SFC Opava
7.10. So 10:00 Budišov n. Bud. S. Lazce
12.10. Èt 15:30 S. Lazce Velké Heraltice

za TJ Suché Lazce, Lukáš Lencfoto: TJ Suché Lazce - Lazio

Dorost:
Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
Darkovice 18 15 1 2 111:16 46
Kylešovice 18 12 3 3 66:27 39
Píš� 18 12 2 4 66:37 38
Hnìvošice 18 10 1 7 59:49 31
Velké Hoštice 18 9 1 8 54:51 28
Kozmice 18 9 1 8 41:47 28
Suché Lazce 18 6 3 9 42:65 21
Raduò 18 5 1 12 37:64 16
Šilheøovice 18 4 1 13 37:74 13
Chuchelná 18 0 0 18 14:103 0

a pøíznivcù TJ Suché Lazce Lazio. Kopala 
se drážka cca 160 m pro položení elektrických 
kabelù urèených pro osvìtlení, rozvadìè, 
kameru a informaèní ceduli. Celkem se 
zúèastnilo 25 brigádníkù. Více na str. 18.
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s teplotami kolem 25°C. Výsledky turnaje: 
1. místo: Bez Dechu, 2. místo: Lazio, 3. místo: 
Workholici. Fotografie najdete na str. 21.
Ordinace praktického lékaøe v naší obci byla 
uzavøena z dùvodu dovolené od støedy 12. 
èervence do pátku 21. èervence. Zástup 
zajiš�ovala doktorka Darja Palzerová v Hrabyni 
a Velké Polomi.
Stejnì jako minulý rok 16.7.2016, kdy nám 
poèasí zrušilo projekci filmu Pelíšky a film byl 
promítán na pivním festiválku 2016, bylo i letos 
22.7.2017 z dùvodù velmi silné bouøky (která 
k nám dorazila 20:06 - 22:15) 7. letní kino 
zrušeno. Diváci ale o film nepøišli a vidìli ho 
v náhradním termínu 5.8. na velmi úspìšném 

sucholazeckém pivním festiválku 2017.
V pátek odpoledne 28.7.2017 se konala 
ve støedu obce u parkovištì krátká brigáda 
zamìøená na osázení zelení prostoru kolem 
parkovištì. Byly vysázeny okrasné døeviny 
a kytky do chybìjících prázdných prostorù vedle 
parkovištì. (brigádníci: Tereza Vavreèková, 
David Vavreèka a Petr Oriešèík).
V pátek 4.8.2017 praktický lékaø MUDr. Vít 
Kašpárek v obci neordinoval.
Na 3. roèníku akce Pivní festiválek 2017, který 
poøádal Obecní úøad Suché Lazce v sobotu 5. 
srpna, bylo kromì výborné èeské kuchynì 
pøipraveno nìkolik soutìží pro návštìvníky. 
Vystoupila hudební kapela ApenDixi a kolem 
22 hodin, bylo promítáno 7. letní kino s filmem 
"Všechno nebo nic". Celkem se vyèepovalo 
1.600 piv! Fotografie najdete na str. 22.
Také 8. Letní kino z 12.8.2017 muselo být kvùli 
nepøízní poèasí zrušeno. Náhradní termín zatím 
nebyl stanoven.
Od pondìlí 14. srpna do pátku 18. srpna MUDr. 
Vít Kašpárek z dùvodu dovolené neordinoval. 
Zástup byl zajištìn v ordinaci paní doktorky 
Darji Palzerové.
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Kalendáø akcí v Suchých Lazcích na nejbližší období

1. - 3.9.2017 - od pátku zaèíná tøídenní akce 
"Sucholazecké posvícení 2017" spojené 
s Oslavou 640 let od první zmínky o Suchých 
Lazcích. Vyvrcholení sucholazeckého 
Kulturního léta 2017.
12.9.2017 od 18:15 hodin probìhne v kulturním 
domì 27. zasedání MÈ Suché Lazce.
Strojní zametání vozovek v Suchých Lazcích 
bude: 1. termín ètvrtek 14.9., 2. termín je 15.9.
16.9.2017 od 15:00 hodin se uskuteèní na 
obecním høišti v rámci akce Kulturní léto 2017 
"Druhé obecní sportovní hry". Sportovnì 
kulturní akci poøádá obecní úøad Suché Lazce. 

23.9.2017 v 15:00 hodin bude zahájen u kašny 
ve støedu obce, "3. roèník Sucholazeckého 
vinobraní".
3.10.2017 od 18:15 hodin probìhne v kulturním 
domì, 28. zasedání MÈ Suché Lazce.
8.10.2017 v sobotu  bude pøipraven na Strážnici 
"Místní pøebor ve støelbì z malorážky 2017" 
pro èleny AVZO. (náhradní termín 15.10.2017)
Strojní zametání vozovek v Suchých Lazcích: 
1. termín 12.10., 2. termín je 13.10.
11.11.2017 od 15:00 hodin zaènì u obecní kašny 
ve støedu obce "Sucholazecké kaprobraní 
2017" poøádá SDH Suché Lazce.

TJ Suché Lazce - Lazio

Dìtský den
V nedìli 25.6.2017 se konal na obecním 
fotbalovém høišti "Dìtský den", který poøádala 
TJ Suché Lazce v rámci akce Kulturní léto 
2017. Za velice krásného poèasí plnily dìti 
všech vìkových kategorií soutìžní disciplíny, 
za které dostaly balíèek dobrot a cukrovou vatu. 
Užívaly si atrakcí v podobì kolotoèe, skákacího 
hradu, velké vodní skluzavky a jízdy na 
konících. Mohly si vyzkoušet závodní auta na 
dálkové ovládání, projet se v koèáøe nebo na 
ponících, prohlédnou si vystavený traktor John 
Deere a Kamion. Vedení TJ moc dìkuje všem 
dobrovolníkùm, kteøí bìhem celé akce pomáhali 
a také sponzorùm.
Zakonèení MINI pøípravky
V úterý 27.6.2017 se na obecním fotbalovém 
høišti konal poslední trénink mini fotbalistù - 
pøípravky. Nejprve se pøedvedli rodièùm ti 
nejmenší a za odmìnu dostali na památku 
diplom a nìco dobrého na zub. Pak bylo pro 
rodièe pøipraveno pøekvapení v podobì prvního 
fotbalového utkání. Soupeø byl o nìco 
zkušenìjší a pøijel ze Skøipova pod vedením 
Radka Komendy. Byl to moc krásný první 
zápas, rodièe fandili a podporovali všechny dìti 
jak jen mohli. Dìti si to náramnì užily a už se 
nemùžou doèkat dalšího utkání. Za odmìnu 
dostaly šampus pro dìti a obèerstvení. 
Dìkujeme trenérùm Martinovi, Lucce 
a Lukášovi, že se našim nejmenším vìnují 
a vedou je ke sportu a hlavnì fotbalu.
Brigáda na obecním høišti
V sobotu 1.7.2017 se konala od 8 hodin do 
17:30 hodin na obecním høišti brigáda èlenù 
a pøíznivcù TJ Suché Lazce Lazio. Likvidovaly 
se staré nepoužitelné branky, konstrukce 
a kopala se drážka cca 160 m pro položení 
elektrických kabelù urèených pro osvìtlení, 
rozvadìè, kameru a informaèní ceduli. Celkem 

se zúèastnilo 25 brigádníkù. TJ Suché Lazce 
dìkuje všem zúèastnìným.

Dìkujeme všem fotbalovým pøíznivcùm, 
zastupitelstvu obce a sponzorùm za podporu TJ 
Suché Lazce. Všechny obèany srdeènì zveme 
na sucholazeckém posvícení ke stánku TJ 
Suché Lazce (u moštárny) dne 1.9. - .3.9.2017.

Tabulky z koneèné sezóny 2016/2017
Muži:
Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
Slavkov 26 21 3 2 88:23 66
V. Heraltice 26 17 6 3 85:35 57
Suché Lazce 26 15 5 6 62:37 50
SO Bruntál B 26 13 4 9 70:49 43
Žimrovice 26 12 6 8 65:55 42
Karlovice 26 11 3 12 65:66 36
Chomýž 26 11 2 13 53:59 35
Zlatníky 26 10 5 11 54:63 35
Mìsto Albr. 26 9 4 13 45:55 31
Kylešovice 26 8 5 13 42:47 29
V. Hoštice 26 9 2 15 43:82 29
Úvalno 26 8 1 17 46:78 25
Svìtlá Hora 26 7 1 18 34:80 22
Otice 26 4 7 15 36:59 19
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O tom, co se dìlo v Klubu dùchodcù

klubu dùchodcù
Lubomír Tichopád

soutìžních úkolù bylo spíš zábavné než nároèné, 
ale všechny ženy je plnily velmi odpovìdnì. 
Z pìti soutìžících družstev se naše umístilo 
na èestném ètvrtém místì, což nás zavazuje 
ke zlepšování kondice, protože jsme pøislíbili, 
že se zapojíme i do dalších soutìží v pøíštích 
létech. Èervencové setkání našeho Klubu jsme 
uskuteènili na høišti ve Štítinì, kde byla na 
programu soutìž èlenù klubu v porážení kuželek 
(v tzv. bowlingu). I pøes vzdálené místo soutìže 
byla úèast èlenù klubu vysoká a také místní 
guláš, podávaný na závìr soutìže, byl chutný. 
A že nám poèasí pøálo i pivo pøišlo každému 
k duhu. Je zajímavé, že se tyto aktivity èlenùm 
stále více zamlouvají a ani vyšší vìk je neodradí 
od pohybu, který jim pøináší zábavu a radost.
Tato skuteènost se opìt projevila v poèátku 
tohoto mìsíce, kdy výbor klubu zorganizoval na 
obecním høišti již tradièní sportovní odpoledne - 
soutìž o klubovní trofej "Zlatou tretru". Opìt 
nám poèasí pøálo a opìt i pøes srpnová vedra 
byla úèast našich èlenù vysoká. Ta odvážnìjší 

Aèkoli nás, starší obèany, rovnìž dosavadní 
rozmary  letošního poèasí dosti potrápilo, 
neubralo nám to na iniciativì, spoleènì se 
v našem klubu setkávat, bavit se a spoleèensky 
žít. Máme v klubu iniciativní èlenky, které 
dokáží vymyslet takový druh zábavy, která si 
získá své aktivní pøíznivce i pozorovatele.
Tak napø. jsme v mìsíci èervnu uskuteènili výlet 
na Dolní Moravu, kde jsme vystoupali na 
nedávno postavenou zajímavou rozhlednu, 
ze které jsme se mohli pokochat pohledy na 
naše horstva. Pro tento akt nám výjimeènì pøály 
povìtrnostní podmínky, takže každý úèastník 
se mohl pøesvìdèit o tom, jak krásná je od 
obzoru k obzoru naše vlast. Mnozí úèastníci 
zájezd hodnotili, jako krásný zážitek.

V tomtéž mìsíci nìkolik našich odvážných žen 
soutìžilo za náš klub s družstvy žen z Mokrých 
Lazcù, Štítiny, Nových Sedlic a Lhoty u Opavy 
v nezvyklých sportovních disciplínách, mimo 
jiné i ve støelbì z opravdového luku, kde 
prokazovaly svou soutìživost a zdatnost. Plnìní 

skupina žen si pro úvod odpoledního poøadu 
pøipravila taneèní kreaci na motivy Èajkovského 
Labutího jezera a za toto úsmìvné, ale 
i nároèné vystoupení,  sklidily jeho aktérky 
zasloužený potlesk. Pak následovalo plnìní 
soutìžních disciplín, jejichž nároènost byla 

Historické fotografie Suchých Lazcù, které se podaøilo zachránit díky obèanùm

památník z roku 1946 památník z roku 1930

Na dobových fotografiích mùžeme vidìt pomník 
padlých z 1. svìtové války na svém pùvodním 
místì pøed hostincem U bílého andìla. Na 
pravém snímku je pohlednice z roku 1930 kdy 
byl pomník slavnostnì odhalen 7. záøí. Pomník 
byl zhotoven u firmy Rüger v továrnì na umìlý 
kámen v Novém Bohumínì - Skøeèoni. Návrh 
a práci provedl sochaø pan Roman Vrána ze 
Štítiny. Cena pomníku byla 12.000 Kè a obec 
darovala na pomník 1.000 Kè. Vše bylo hrazeno 
z darù a sbírek, napø. hasièského sbor a spolek 
Palacký darovali každý po 200 Kè, 
Živnostenská strana 150 Kè a podobnì. Díky 
této pohlednici (a vzkazu na druhé stranì) se 
podaøilo ovìøit, že v den odhalení velmi pršelo, 

ale i tak se zde sešlo více než tisíc lidí a na 
místì se podaøilo vybrat od dobrovolníkù po 
tøech korunách celkem 3.000 Kè, což byla nová 
informace. Potvrdilo se tak tvrzení kronikáøe 
a zároveò se podaøilo zjistit nová fakta. Velmi 
dìkujeme za kopii této fotografie paní Jaroslavì 
Kostøibové a Radimovi Palzerovi. Podaøil se tak 
zachránit další historický odkaz naší obce.
Na fotografii vlevo je památník z doby 
pováleèné kdy docházelo díky projektu 
"Budujeme Slezsko" k družbám a vzájemné 
finanèní a materiální pomoci mezi mìsty, 
podniky a obcemi, které byly nejvíce postižené 
válkou. Suché Lazce podporoval Agrostroj Jièín 
a na snímku jsou pøedstavitelé návštìvy z Jièína.
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pøipravena úmìrnì panujícímu horkému 
podnebí. Nejlépe si vedl v soutìži pan Louda, 
který se stal pro pøíští rok držitelem trofeje.
Do konce roku nás èekají ještì ètyøi plánovaná 
shromáždìní a výbor má pøed sebou úkol, 
pøipravit pro nì takový program, aby byli 
všichni jejich úèastníci spokojeni, což je úkol 
nelehký. Pøesto si vìøíme, že se nám podaøí 
úèastníky obohatit o nové, hezké zážitky.
Již nìkolikrát jsem uvedl ve svých informacích 
o èinnosti Klubu dùchodcù, že naše dobrovolná 
èinnost prospívá spoleèenskému klimatu v naší 
obci, kdy se naši èlenové kontaktují nejenom 
jednou v mìsíci, ale pøi všech svých setkáních 
na vsi si projevují vzájemnou pozornost i úctu, 

foto: S. Kaštovský, J. Louda

dokážou spolu vymyslet rùzné prospìšné 
aktivity i podat si pomocnou ruku, když je toho 
tøeba. Tím plní Klub nezanedbatelnou roli 
v utužování spoleèenského života v naší obci 
a má tak nárok na všeobecnou podporu.

za výbor Klubu: Lubomír Tichopád.

chladnokrevných koní. 3. místo Nejlepší 
chladnokrevné høíbì - Nový Jièín Žilina 27.-
28.5.2017 - Výstava a hodnocení plemenných 
koní ( klisny s høíbaty)
Pardubice 3.-4.2016 - Konì v akci
1. místo - Olomouc - Lazce 6.8.2016 Moravský 
šampionát tøíletých klisen.

redakce David Závìšický

Máte tip na další zajímavé sucholazecké 
spoluobèany ve svém okolí, kteøí mají nìjakou 
netradièní zálibu nebo spoleèenský úspìch? 
Budeme velmi rádi, když nás na nì upozorníte.

chladnokrevné 

Podštátì a 1. èervence 2017 byl chovatelský den 
v Tlumaèovì. Bratøi Pospìchovi zaznamenali 
následující úspìchy: Poháry z výstav:
1. místo - Moravský šampionát klisny s høíbaty 
chladnokrevné Tlumaèov 8.-9.8.2015, 2. místo - 
na XXII. výstavì koní na Valašsku 2017 
(chladnokrevné klisny), 1. místo - na výstavì 
Nový Jièín - Žilina 2017 ( klisny
s høíbaty ), 3. místo - na výstavì Nový Jièín - 
Žilina 2017 (roèní høíbata), 3. místo - na XXI. 
výstavì koní na Valašsku 2016, Prostøední 
Beèva (chladnokrevná høíbata).
Medaile z výstav:
2. místo Pardubice 1.-4.9.2016 - Svaz chovatelù 

chladnokrevné 

foto: rodina Pospìchova
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Kameni nás reprezentovali na Heroes!

Letošní již tøetí roèník extrémního závodu 
Heroes Race V Hradci nad Moravicí, který se 
konal 17. èervna, mìl i sucholazecké zastoupení 
a to týmem "Kuròa*Musíš*Bìžet" ve složení 
Patrik Komenda, Denis Komenda, Petr Kubín 
a Lukáš Dener. Heroes Race je vytrvalostní, 
silovì nároèný extrémní závod, vedoucí 
krásným prostøedím podzámèí a okolí zámku 
v Hradci nad Moravicí, který nabízí dvì 
varianty tras dlouhých 7 nebo 13 km. Naši borci 
absolvovali trasu o délce 13 km s celkovým 
pøevýšením 650 m, s 40 pøekážkami, nejvíce 
tunely v ÈR, pøièemž 0,25 km závodu probíhá 

foto: Kameni Suché Lazce

v podzemí. Již tak extrémní podmínky ztìžovala 
ještì nepøízeò poèasí, pøesto se náš tým s 
celkovým èasem 3:28:15 umístil na krásném 34. 
místì z 65 týmù. 
Gratulujeme našim hrdinùm! 
Kameni Suché Lazce. 

autor èlánku, Vìra Kubínová

chov Èeskomoravského Belgika a zkoušejí 
s Vojtou chov klisny "Belgièky" Floridy, která 
již také zaznamenala první chovatelské úspìchy, 
když obsadila 2. místo na soutìži v Prostøední 
Beèvì. Tato výstava patøí k tìm významnìjším 
a je zde možné vidìt øadu teplokrevných 
i chladnokrevných koní. Èeskomoravského 
Belgika (v poètu 1-4 ks) chová v ÈR 568 
majitelù.
Vojtovi se podaøilo dostat do plemenné knihy 
již 4 kobyly. Konì chovají pøevážnì jako 
plemenné, ale snaží se je používat také k práci 
napø. jako tažné pro práci na poli tak i pøí tahání 
døeva v lese. Konì však v dnešní dobì postupnì 
ustupují vlivem mechanizace a jejich využití 
je již problematické. Vojta je ve svazu chova-
telù chladnokrevných koní (www.schchk.cz). 
Svaz vydává také zpravodaj (již 3. vydání) 
a v poslední èísle 2016 byl o Vojtìchovi 
èlánek na stranì 24!
Obecnì je obtížné spojit chov koní se 
zamìstnáním. Chov je hodnì o zázemí a èasto 
pomáhá celá rodina. Velkou pomoc oceòuje 
Vojta u své rodiny a bratrù. "Obèas vypomáhají 
kolegové, mladé holky a dorost ze Suchých 
Lazcù a okolí". Z hlediska finanèní nároènosti 
chovu stojí ustájení chladnokrevných koní 
zhruba kolem 3 tis. Kè mìsíènì a u teplo-

krevných koní jsou náklady ještì vyšší. Kùò 
spotøebuje dennì pøibližnì 3 koše sena. Na 3 
týdny je tak zapotøebí kolem 250 kg sena. Oves 
se pøidává na pøilepšenou hlavnì tehdy, když 
mají klisny høíbata. Smutnou skuteèností je fakt, 
že je velmi málo veterináøù kteøí se 
specializují na konì. Tìch pár, kterých zde je, již 
pomalu dosluhuje. "Doufáme že se situace do 
budoucna zlepší", dodává Vojtìch.
Chov koní, ale pøináší také zábavu a Bratøi 
Pospìchové se pravidelnì úèastní výstav 
a Hubertových jízd (Kravaøe, Mikolajice, 
Klokoèov). Nìkolikrát navštívili také Polské 
procesí o Velikonoèním pondìlí (Wielkanocna 
Procesia Konna - Bieñkowice 2015, 2016 
a 2017), takže na Velikonoce nejsou 
nikdy doma.
Mezi nejvýznamnìjší chovatelskou událost patøí 
výstava koní v Pardubicích, která se obvykle 
koná zaèátkem záøí, ve stejný termín, kdy je 
u nás sucholazecké posvícení. To je dùvod, proè 
Vojtu se Stanislavem na posvícení neuvidíte. 
Na výstavách jsou placená pouze první místa 
a vítìz obvykle dostane zaplacený ces�ák 
a odmìnu kolem 3 tis. Kè, která se èasto vìnuje 
na oslavu s pøáteli ve stejný den, pøímo na 
závodech.
V nejbližším okolí se konaly tyto akce: 10. 
èervna 2017 se poøádaly vozatajské závody v 
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Co je nového v základní škole? krásy našeho hlavního mìsta, opozdilci 
nakoupili poslední dáreèky a vlak nás odvezl 
zpátky na rodnou Moravu. V 8 veèer nás už 
v Opavì èekali netrpìliví rodièe. Vrátili jsme 
se všichni - spokojení, zdraví a plní nových 
zážitkù. Bylo to fajn a pøíštì tøeba Brno?
Na konci èervna jsme toho ještì nemìli dost 
- museli jsme pøece zvládnout spaní ve škole se 
skøítkem Školníèkem! Protože jsme celý školní 
rok pracovali na projektu o pøírodì, zakonèili 
jsme ho výletem do ZOO Ostrava a po návratu 
už jsme rozestýlali karimatky a spacáky 
a ládovali veèeøe od maminek a øádili a øádili. 
Kolem jedné hodiny v noci už jsme tedy vytuhli, 
ale ráno v pùl šesté jsme byli zase jako rybièky. 
K snídani byly domácí buchty a bábovky od 
našich milovaných paní uèitelek a v 8 ráno 
už byla zase škola prázdná jako každou sobotu. 
Ale že jsme si to užili!
A teï si tedy užíváme zbytku prázdnin, tìšíme 
se ještì na posvícení a taky na nové høištì, na 
kterém velmi usilovnì pracují nìkteøí naši 
tatínci. Moc jim za to dìkujeme a slibujeme, že 
budeme hodní a budeme se zato dobøe uèit! Tak 
ahoj prázdniny a vítej školo, ale až za chvilku.

øeditelka školy, Mgr. Martina Škrobánková

Prázdniny se nám pomalu pøehouply do své 
druhé poloviny, v supermarketech už nabízejí 
vybavení do nového školního roku, ale my 
si ještì užíváme volna, sluníèka, koupání, 
stanování a všeho, co ke správným prázdninám 
patøí. Naposledy jsme škole zamávali v èervnu, 
ale v tomto mìsíci jsme také prožili nìkolik 
krásných zážitkù. Na zaèátku èervna si jako 
každý rok pøipravili žáci 5.roèníku zábavné hry 
a soutìže pro své spolužáky k svátku dìtí pod 
názvem Den dìtí sami sobì. Všichni nadšenì 
pøedvádìli, zapisovali a nakonec i hodnotili své 
mladší spolužáky a celý den v jejich režii byl 
opravdu suprovní, dìkujeme jim za nìj!
V polovinì èervna jsme se vydali na dlouho 
oèekávaný a také dlouho diskutovaný školní 
výlet. Protože jsme nejeli pro malý zájem ze 
strany rodièù i žákù na školu v pøírodì, rozhodli 
jsme se alespoò pro velký zážitek, a to cestu do 
Prahy. Vyjeli jsme ráno již v 6 hodin z nádraží 
v Opavì a v pùl desáté jsme již vystupovali na 
hlavním nádraží v Praze. Dìtí se vypravilo 32 
a pedagogù spolu s maminkami bylo 8, takže 
si každá vzala pod køídlo 4 kuøátka a vyrazili 
jsme. Nejprve jsme pìšky došli na Václavské 
námìstí a u sochy svatého Václava poøídili 
spoustu fotek. Potom nás èekalo metro, které 
nás dovezlo ke Karlovu mostu, na který jsme se 
nejprve koukli z vody - nebojte, neskákali jsme 
do Vltavy, jen jsme se po ní krásnou lodí projeli 
a dostali se i na Kampu a Èertovku. Bonusem 
navíc ve velmi teplém poèasí byl nanuk a pití 
zdarma. Po pøistání nás teprve èekala chùze pøes 
Karlùv most, zastávka na obèerstvení i nákup 
suvenýrù a pak cesta tramvají k zastávce 
lanovky na Petøín. Po chvíli èekání nás lanovka 
vyvezla nahoru a my jsme prošli upravenými 
zahradami až k rozhlednì, obdivovali Pražský 
hrad a zasmáli se ve známém zrdcadlovém 
bludišti. Cestou zpátky jsme opìt sledovali 
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Známí neznámí

V srpnovém zpravodaji Vám pøinášíme 
rozhovor s významným chovatelem 
chladnokrevných koní a našim spoluobèanem 
Vojtìchem Pospìchem, (Na pískovnì 9). Vojta 
se chovu koní postupnì zaèal vìnovat od 8 let 
(1982), kdy ho ke koním poprvé dovedl jeho 
strejda, "starý sedlák Štajer". Postupem èasu 
získával více zkušeností a ve svých 18 letech 
si koupil svojí první klisnu. Specializuje se 
na plemenný chov Slezského Norika a za 
posledních nìkolik let se stal významným 
chovatelem s øadou ocenìní a chovatelských 
úspìchù. Za svou kariéru mìl více než sedm 
chovných klisen z toho dvì byly bílé (jeho 
oblíbená barva). Souèasná klisna Líza nebo taky 
"Šimla", jak ji èasto volá, je z plemene Selzský 
Norik a má významného praprapøedka (jeden 
z posledních importovaných rakouských høebcù 
Neuwirth Diamant IX, narozený v roce 1952). 

Vážení ètenáøi, v této nové rubrice jsme Vás již 
v minulém èísle informovali o zajímavých 
osobnostech a spoluobèanech z naší obce, kteøí 
mají zajímavé záliby nebo osobní a spoleèenské 
úspìchy. Do budoucna bychom zde chtìli 
pøiblížit také zajímavé rodáky a osobnosti naší 
obce z doby minulé. Budeme rádi za vaše tipy.

Pøi výbìru konì se snaží vybírat plemenné konì, 
ale povaha a vlastnosti konì jsou vždy sázkou 
do loterie a nelze 
je pøedem ovlivnit. Po celé ÈR je asi 342 
chovatelù Slezských Norikù s jedním až ètyømi 
kusy (jako je Vojtìch), nejvìtší chovatelská 
organizace tohoto plemene je Vítkovská 
zemìdìlská s.r.o. v Klokoèovì (21 kusù). 
Dalšími významnými chovateli jsou Tomáš 
Calta v Brandýse nad L. (7 ks), Turèín Antonín 
ve Václavovicích (7ks), Hloman Radek Solnice, 
R.n.K. (5ks), Vlastimil Jandrt Hanušovice, Šum. 
(5ks), Josef Svoboda Peèín u Rych. n. Knìž. 
(5ks). Nejbližší chovatel Slezských Norikù je 
v Kravaøích - p. Janoš a v Zábøehu P. Reichl 
(má plemenné høebce). 
Obecnì se dá konstatovat, že v širokém okolí 
je chov tohoto plemene velmi vzácný.
"Každou kobylu se snažíme dostat do plemenné 
knihy, což znamená absolovovat s konìm 
nároèné zkoušky", vysvìtluje Vojta. Výcvik 
obnáší vìnovat se dennì 1-2 hodiny po dobu 
minimálnì dvou mìsícù výcviku konì. 
"Snažíme se mít každý rok høíbata, ale minulý 
rok 2016 nebyl na høíbata úspìšný".
Posledních šest let se chovu chladnokrevných 
koní vìnuje spoleènì se svým bratrem 
Stanislavem Pospìchem. Ten se zamìøil na 
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písnièky, poslechli jsme si country hudbu 
a promítali jsme výbìr fotografií z celé 
padesátileté historie naší organizace, který 
z dostupných materiálù a kronik pøipravil David 
Závìšický. Tímto bychom Davidovi chtìli 
podìkovat za pøípravu a vlastní promítání videa, 
které zaujalo všechny pøítomné. Trochu nás 
mrzí, že za velmi pøíznivého poèasí pøišlo 
pomìrnì málo návštìvníkù, pøièemž propagaci 
a pøípravì jsme vìnovali hodnì èasu. 
Nicménì pro všechny pøítomné to byl pøíjemnì 
prožitý veèer.
Další plánovanou a realizovanou akcí byl 
3. roèník nohejbalového turnaje, který se 
uskuteènil 5. èervence za pìkného poèasí, což 
je pøedpoklad pro uskuteènìní této akce. Turnaje 
se zúèastnilo 7 družstev. V dobì zaèínajících 
dovolených to byla slušná úèast. Družstva 
soutìžila systémem každý s každým na 2 sety. 
Nejúspìšnìjším týmem se stalo družstvo 
z Podvihova, z místních týmù se na tøetím 
místì umístilo družstvo ve složení Lukáš Dener, 
Jan Ertelt a Denis Komenda. 
Funkce hlavního sudího se ujal starosta obce 
Petr Oriešèík. Všem organizátorùm patøí za 
pøípravu a prùbìh turnaje dík.
Hlavní spoleèenskou akcí, která je pøed námi, 
je pøíprava slavnostního shromáždìní k 50. 
výroèí založení naší organizace, které 
probìhne 25. listopadu v Kulturním domì 
v Suchých Lazcích. V prùbìhu shromáždìní 
si pøipomeneme akce, které pøedcházely 
založení tehdejšího Svazarmu, promítneme 
si dnes již historické fotografie a zavzpomínáme 
na nespoèet akcí, které jsme bìhem celého 
pùlstoletí zorganizovali. Mezi námi jsou ještì 
dva zakládající a po celou dobu aktivní èlenové 
organizace, kterými jsou Richard Dener 
a Bøetislav Janošek. Urèitì se podìlí o své 
zkušenosti a poskytnou zajímavé informace 
z celého období pùsobení organizace.

za AVZO, Ing. Bøetislav Janošek

Realizace akcí v 50. roce trvání støelecké 
organizace.

Pøed prázdninami jsme se pøipravovali na 
nejdùležitìjší veøejnou akci u pøíležitosti 
50. výroèí založení naší organizace, pùvodnì 
Svazarmu, nyní Asociace víceúèelových 
základních organizací technických sportù 
a èinností - poboèný spolek Skála v Opavì - 
Suchých Lazcích. Touto akcí byl táborový 
oheò, který byl zapálen v sobotu 24. èervna. 
Tímto jsme si pøipomnìli táborové ohnì, které 
jsme pravidelnì v minulosti organizovali. 
V prùbìhu akce jsme si zazpívali trampské 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR Táborový oheò 2017, skála Strážnice

foto: Ing. Bøetislav Janošek

Tøetí roèník nohejbalového turnaje
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