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jsem velmi rád, že Vás mohu opìt srdeènì 
pozdravit u dalšího vydání našeho 
Sucholazeckého zpravodaje, který mapuje 
události, jenž se staly v naší krásné obci za 
období od jeho posledního vydání 
sucholazeckého zpravodaje. 

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

I pøes znaèné rozvolnìní na léto naše spoleènost 
COVID-19 zvládla velmi dobøe a my se teï 
mùžeme tìšit dosti velkému množství kulturních 
i spoleèenských zážitkù a nejinak je tomu 
koneènì i v Suchých Lazcích. Samozøejmì 
nejdùležitìjší akcí, kterou vnímáme úplnì 
všichni v Suchých Lazcích, je realizace 
splaškové kanalizace. Jako starosta obce, kde 
se realizuje tak komplikované stavební dílo, 
musím konstatovat po prvních tøech mìsících 
realizace, že stavba probíhá nad oèekávání 
dobøe. Mé obavy z toho, že prùjezdnost obce 
bude naprosto paralyzována a èistota pøedevším 

vozovky bude dennodennì neúnosná, se naštìstí 
nepotvrdily a já bych chtìl touto cestou 
podìkovat realizaèní firmì i za vstøícnost, 
kterou v rámci realizace vynakládají pøi 
komunikaci s našimi obèany. Bohužel realizace 
objevila jeden zádrhel, kdy se pøípojky 
k jednotlivým nemovitostem budou muset 
realizovat otevøeným výkopem, a to z toho 
dùvodu, že podloží je zde velmi silnì jílovité 
a kamenité a navržené protlaky nedosahují 
potøebné kvality. Taková komplikace s sebou 
nese pøekop i druhé pùlky vozovky, ovšem 
vydržme to a v pøíštím roce se doèkáme nového 
živièného povrchu v úseku celé ulice 
Pøerovecká. Vìøím, že je vám plnì nápomocen 
i pan Hackenberg pøi konzultacích s umístìním 
vašich pøípojek. Tuto konzultaci v plné výši 
hradí obecní úøad. Všechny informace 
k realizaci splaškové kanalizace samozøejmì 
najdete také na našem sucholazeckém webu. 
Obecní úøad v mìsíci srpnu také zrealizoval 
druhé kolo sucholazecké "Deš�ovky", kdy jsme 
zajistili 220 l sudy pro zadržování deš�ové 
vody. V tuto chvíli se již ozývají další 
spoluobèané, kteøí by mìli zájem o tuto službu, 
a já navrhnu zastupitelstvu mìstské èásti, 

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

Cyklovyjížïka na historických kolech 21.8.2021.

srpen
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abychom zrealizovali ještì jedno poslední kolo 
Deš�ovky, kde si naši spoluobèané budou moci 
objednat jak 1.000 l IBC kontejnery, tak 220 l 
sudy pro potøeby zadržování deš�ové vody. 
Nedílnou souèástí mého úvodního slova je vždy 
i podìkování za uspoøádání kulturních 
a jiných akcí pro naše spoluobèany, popø. 
reprezentaci naší obce. Mé podìkování patøí 
AVZO Suché Lazce za uspoøádání velmi 
povedené akce Táboráèek a Støelecký den, TJ 
Suché Lazce dìkuji za uspoøádání taktéž velmi 
podaøené akce Dìtský den. Tomáši Balovi 
a dalším patøí podìkování za uspoøádání, lze øíci 
již tradièní spanilé jízdy, která se konala 
v mìsíci srpnu. Naši hasièi pokraèují ve velmi 
záslužné èinnosti charitativních sbírek pro 
Armádu spásy, popø. jejich pravidelné darování 
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krve je opravdu velmi záslužná èinnost a Su-
chým Lazcùm dìlají velmi dobré jméno. 
V neposlední øadì chci podìkovat Radimovi 
Palzerovi a všem, kteøí pomáhali obci pøi 
uspoøádání 6. roèníku Pivního festiválku, který 
se povedl po všech stránkách. Velkého úspìchu 
dosáhl se svým životním koníèkem Vojta 
Pospìch na 6. roèníku Moravského šampionátu 
teplokrevných a chladnokrevných klisen s høí-
baty. Vojtìchu, gratuluji! 
Milí spoluobèané, užijte si zbytek léta, vìøím, že 
se všichni potkáme na sucholazeckém pos-
vícení, které se letos koná v termínu 3. – 5.9.
2021 a spoleènì si ho užijeme. 
Pøi dalším vydání Sucholazeckého zpravodaje 
na shledanou.

starosta Mgr. Petr Oriešèík

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

Od pátku 11.6.2021 si mohli obèané u asistentky 
starosty paní Zuzany Kubicové rezervovat 
nádoby na deš�ovku o objemu 200 l. Distribuce 
barelù navazuje na akci "Deš�ovka", která 
probìhla v minulém roce (1000 l barely) 
a rozšíøila nabídku pro obèany o tyto 200 l 
nádoby. Zastupitelstvo schválilo podmínky 
následovnì: "Žádost je na èíslo popisné a mùže 
se žádat max. o dva kusy barelù. Obecní úøad 
poskytne dotaci na polovinu poøizovací ceny." 
Cena za barel bude zveøejnìna až po vysou-
tìžení ceny, resp. poté, kdy bude znám pøesný 
poèet žádostí. Žádosti o nádoby mohli obèané 
poslat do 24.6.2021.
Dne 11.6.2021 informoval místostarosta Ing. 
Václav Skuplík na webu o dalších postupech 

v realizaci kanalizace. V týdnu od 14. do 
20.6.2021 pokraèovaly tyto práce:

- zaèaly výkopové práce na ulici Pøerovecké od 
spodního konce svozem vytìženého materiálu 
na doèasnou skládku, následovala pokládka 
nové stoky a zásyp tak, aby vždy po denních 
pracích byla vozovka pojízdná
- postup práce urèovalo podloží terénu
- v prùbìhu týdne byla na nezbytnì nutnou dobu 
provedena uzávìra Pøerovecké ulice od 
Obecního úøadu po Hostinec U Baly z dùvodu 
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prací na mikro pilotáží nejprve u úøadu a nás-
lednì u hostince
- byla zøízena objízdná trasa ulicí U kašny a po 
mikro pilotáži byla Pøerovecká ulice opìt 
zprovoznìna
- v polovinì týdne zaèaly práce na prvních 
pokusných protlacích u prvních orientaèních 
èísel parcel na vjezdu do obce, které byly 
posléze vyhodnoceny
- kanalizaèní pøípojky s obèany projednává 
p. Hackenberg, telefonní èíslo 604 460 409.
Kontakt na odbor pøípravy a realizace investic 
Magistrátu mìsta Opavy zajiš�uje Rostislav 
Onderka, odborný referent, 604 229 393, 
rostislav.onderka@opava-city.cz .

Hasièi zorganizovali 12. èervna jarní sbírku 
vìcí pro Armádu spásy. Bìhem dopoledne se 
nasbíralo celkem cca 30 pytlù a 10 krabic 
plných bot, obleèení a dalšího textilu. Dále pak 
3 pytle a 2 krabice hraèek pro dìti a 3 krabice 
s nádobím. Více na stranì 23.
14.6. jsme na webu informovali o provozu 
knihovny v budovì obecního úøadu, který byl 
bìhem prázdnin upraven následovnì. V èervenci 
v pondìlí 12. a 26. èervence od 16:00 hodin do 
18 hodin a v srpnu 9. a 23. srpna od 16:00 
hodin do 18 hodin.
V souvislosti se stavbou kanalizace byla v Ko-
márovì od 14.6. do 26.6.2021 úplná uzávìra 
ulice Dlouhé v køižovatce s ulicí Podvihovskou 

pro veškerý provoz. Z tohoto dùvodu jezdily 
linky è. 220 a è. 211 po náhradních trasách. 
Pøechod pro chodce na ulici Ostravské u firmy 
Komas byl v dobì od 6:45 hod. do 7:45 hodin 
pod dohledem mìstské policie.
Pro cestující platila od 16.6.-26.6.2021 od 8:00 
hodin - úplná uzávìra Komárov støed (zde 
probíhaly zemní práce v køižovatce ul. 
Podvihovská a ul. Dlouhá)
- linka 220 oba smìry - autobusy jezdily po 
objízdné trase po ul. Ostravské, neobsahovaly 
zastávky "Komárov tìlocvièna" a "Komárov 
støed." Zastávka "Komárov Balakom" byla 
nahrazena zastávkou "Komárov Komas".
- linka 211 smìr Podvihov byla bez omezení
- linka 211 smìr Opava - všechny spoje jezdily 
po ul. Podvihovská. Zastávka "Komárov støed" 
byla nahrazena zast. "Komárov tìlocvièna" 
a zast. "Komárov Komas" byla nahrazena 
zastávkou "Komárov Balakom".

Mladí hasièi se letos opìt pøihlásili do každo-
roèní výtvarné a literární soutìže Požární 
ochrana oèima dìtí a mládeže (POODM). Bylo 
posláno celkem 9 obrázkù do tøí vìkových 
kategorií. Amálie Nelešovská získala ve 
výtvarné èásti 1. místo a Vojtìch Reif 3. místo. 
Slavnostní vyhodnocení probìhlo v areálu Lesík 
v Dolních Životicích 17.6.2021. Více na str. 23.
Dne 20. èervna se konal v areálu støelnice na 
Strážnici tradièní støelecký den pro veøejnost. 
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V dopoledních hodinách se uskuteènila soutìž 
tøíèlenných družstev. Soutìže se zúèastnilo 6 
družstev. Více na stranì 16.
Dne 22.6.2021 od 9 do 14:00 hodin, probíhala 
oprava poruchy dodávky vody è. 96906 ulice 
Ke Strážnici. Obèané byli informováni o vzniklé 
poruše è. 96906 na vodovodní síti v Opavì 
Suchých Lazcích na ulici Ke Strážnici a v ulici 
V Ulici.
Ve støedu 23. èervna byla ordinace praktického 
lékaøe v Suchých Lazcích v provozu do 10:00 
hodin, poté byla vyhrazena pro pozvané 
pacienty a oèkování. Ordinace mìla k dispozici 
nìkolik dávek vakcíny Johnson and Johnson, 
která se podává jen jedenkrát a byla doporuèena 
pro vìkovou skupinu od 60 let. Zájemci, vèetnì 
neregistrovaných klientù, se mohli hlásit 
telefonicky v úterý 22. èervna na èísle opavské 
ordinace nebo ve støedu pøímo v ordinaci 
v Suchých Lazcích.

Ve ètvrtek 25.6.2021 k veèeru po 19 hodinì se 
prohnala Hodonínskem silná bouøe doprovázená 
tornádem. Mezi nejhùøe tornádem zasaženými 
obcemi byly obce Lužice a Mikulèice na 
Hodonínsku, Moravská Nová Ves a Hrušky na 
Bøeclavsku. Tornádo na Hodonínsku znièilo 
øadu budov, stromù a automobilù. Záchranáøi 
evidovali pøibližnì 150 - 200 zranìných a nej-
ménì jeden èlovìk zemøel v hodonínské 
nemocnici. V Hodonínì bylo strženo vedení 

VN, nìkteré domácnosti byly bez elektøiny. 
Armáda ÈR vyslala na pomoc do postižených 
oblastí 25.6. útvar s tìžkou ženijní technikou. 
V Èeské republice vzniklo nìkolik sbírek na 
podporu postižených lokalit.
Naší obcí Suché Lazce se v ten veèer prohnala 
tato bouøe také, ale byla již znaènì oslabena. 
Padaly kroupy velikosti 1-3 cm a napadlo 33 

2mm/m  srážek.
V nedìli 27. èervna uspoøádala tìlovýchovná 
jednota Suché Lazce Lazio ve spolupráci 
s obecním úøadem dìtský den. Pøíjemné letní 
polojasné poèasí pøilákalo mnoho místních 
i pøespolních rodin s dìtmi. Jednalo se o jednu 
z prvních akcí po koronavirových omezeních. 
Pro dìti byl pøipraven oblíbený skákací hrad, 
prolézací manéž, kolotoè, vodní fotbálek, stánek 
s cukrovou vatou a bramborovými spirálami, 
malování na tváø, øada soutìží pro dìti a nechy-
bìl ani stánek AVZO se støelbou ze vzduchovky. 

S øadou soutìží pomohli TJ Lazio také naši 
dobrovolní hasièi. Souèástí dìtského dne byl 
také Olympijský ètyøboj, který pro žáky 1. - 5. 
roèníku ZŠ Suché Lazce pøipravilo TJ Lazio. 
Souèástí Olympijského ètyøboje byly tyto 
disciplíny: sprint na 50 m, pøespolní bìh na 500 
m, trojskok a vrh. Tøi nejlepší žáci z každé 
kategorie byli odmìnìni diplomem a medailí. 
Dìtský den se velice vydaøil a organizátoøi 
dìkují všem èlenùm a dobrovolníkùm, kteøí se 
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zapojili pøi realizaci této akce pro dìti.
Dne 29.6.2021 po 18:30 hodinì se konalo 
v Kulturním zaøízení 17. zasedání zastupitelstva 
MÈ Suché Lazce. Na programu bylo mimo jiné: 
Bod 4. Kontrola usnesení ze dne 18.3.2021,
5. Zpráva starosty o chodu obce, 6. Dodávka 
nového vybavení pro DA JSDH Suché Lazce
7. Prodej DA Avia JSDH Suché Lazce, 
8. Posvícení 2021, 9. Dìtské høištì pøi ZŠ a MŠ 
Suché Lazce, 10. Konzultant pro pøípojky 
splaškové kanalizace. Více najdete na webu.
Ve støedu 30. èervna 2021 byla ordinace 
praktického lékaøe v Suchých Lazcích 
v provozu do 11:00 hodin. Pozdìji byla vyhra-
zena jen pro pozvané pacienty a oèkování.

Letošní druhou akcí, poøádanou AVZem pro 
veøejnost, byl Táboráèek. Již 4. roèník úspìšné 
akce se konal v pátek 2. èervence 2021 po 18. 
hodinì v areálu støelnice na Strážnici. Èlenové 
AVZO pøed samotnou akcí uspoøádali brigády 
zamìøené na postavení táboráku a pøípravu 
areálu. Ètvrtý roèník Táboráèku doprovázelo 
polojasné poèasí a pøehnal se i hodinový liják. 
Nakonec se poèasí umoudøilo a všech 75 
návštìvníkù se skvìle pobavilo. Kromì country 
muziky v podání tøí Sucholazeèákù (Bøetislav, 
Radim a Rudolf), bylo pro návštìvníky pøipra-
veno opékání špekáèkù, obèerstvení, pivo 
a nealko.
Dne 7.7. jsme na webu informovali obèany, že 

v rámci realizace kanalizace, probíhalo od 
8.7.2021 frézování vozovky na ulici Pøerovecká 
od køižovatky obchodu Tempo, kolem obecního 
úøadu, hostince U Baly, kulturního domu až ke 
transformátoru. (køižovatka Pøerovecká - 
Pískovna). Frézování provádìl subdodavatel 
realizaèní firmy. Následnì probìhla pokládka 
kanalizace. Od 12.7. byla køižovatka ulic 
Pøerovecká / Ve Dvoøe uzavøena, smìrem do 
ulice Ve Dvoøe. Probíhala zde pokládka 
a usazení šachtice.

O dalším postupu práce jsme informovali na 
webu. V termínech 8.-14.7.2021, realizovala 
práce subdodavatelská firma KARO inženýrské 
sítì s.r.o. Dne 8.7.2021 bylo provedeno 
frézování rýhy kanalizace na ul. Pøerovecká 
v úseku od køižovatky s ul. Ve Dvoøe po køižo-
vatku s ulicí Na Pískovnì.
Následnì 12.7.2021 byly zahájeny výkopové 
práce v køižovatce s ul. Ve Dvoøe smìrem k OÚ
a ve dnech 12.7.2021 - 14.7.2021 byla uzavøena 
ul. Ve Dvoøe. Kontaktní osobou byl pan Kamil 
Malínek (602 565 322).
Mìstský soud v Praze v pátek 9.7. zrušil 
opatøení ministerstva zdravotnictví, které 
zakazovalo pohyb lidí bez roušky v budovách, 
ale i na ostatních veøejných místech v zasta-
vìných èástech obce. „Mimoøádné opatøení 
pøedevším zcela postrádá uvedení dùvodù, pro 
které ministerstvo zpøísnilo døíve zavedená 

srpen 2021
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opatøení a pøistoupilo ke stanovení povinnosti 
nošení roušek i ve venkovních prostorách,“ stálo 
v tiskové zprávì. Naøízení se dle soudu ruší k 
21. listopadu 2021.

V sobotu 10.7.2021 dopoledne se konal v Su-
chých Lazcích na obecním høišti tradièní Èeský 
pohár ve støelbì z kuší. Závod zahájil starosta 
obce spolu s funkcionáøi klubu. Pøibližnì 24 
závodníkù soutìžilo v šesti kategoriích (muži, 
ženy, junioøi, senioøi, kadet a seniorky). Poháru 
pøálo sluneèné poèasí. Více na stranì 10.
Ordinace praktického lékaøe MUDr. Víta Kaš-
párka, v Opavì a Suchých Lazcích byla v dobì 
19.7.2021 – 30.7.2021 uzavøena z dùvodu 
dovolené. Zástup zajiš�oval MUDr. František 
Øimák na námìstí Republiky è. 4 v Opavì.
Obèané byli 19. èervence prostøednictvím webu 
informování o blížícím se zaèátku žòových 
prací (od 19.7.2021). ZEMÌDÌLSKÁ a.s. 
informovala: "Sklizòové práce kombajny jsou 
spojeny s vysokou prašností a úletem plev, 
zejména pøi vhodných atmosférických 
podmínkách (silný vítr). Hrozí zneèištìní 
venkovních bazénù, popøípadì pøi otevøených 
oknech zaprášení místností."
Dále ZEMÌDÌLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice 
doplnila informaci, že na okolních pozemcích 
hospodaøí také další zemìdìlské subjekty. 
Zemìdìlci tímto dìkují všem za pochopení.
Postup prací pøi výstavbì kanalizace v ter-

mínech 19. - 28.7.2021, které realizovala 
subdodavatelská firma KARO inženýrské sítì 
s.r.o., probíhaly takto. Ve dnech 19.7. - 23.7. byl 
realizován úsek mezi šachtami Š37 - Š40. Ve 
dnech 26.7. - 27.7. byl realizován úsek mezi 
šachtami Š40 - Š41, a byla uzavøena køižovatka 
Pøerovecká - U Kašny a pøemístìny autobusové 
zastávky dle situace DZ-2. Následnì od 28.7. 
byly zastávky pøemístìny zpìt a byl realizován 
úsek mezi šachtami Š41 - Š46 za úplné uzávìry 
dle situace DZ-3 po dobu cca dvou týdnù. 
Kontaktní osobou byl pan Kamil Malínek.

V sobotu 31.7.2021 se od 14:30 konal v centru 
obce šestý roèník pivního festiválku v Suchých 
Lazcích. Po roèní pauze, kdy se pivní festival 
nemohl konat kvùli vládním omezením, se za 
sluneèného poèasí opìt sešlo mnoho pøíznivcù 
dobrého piva. V nabídce bylo kolem 20 druhù 
piva z rùzných mini-pivovárkù z Èeské repu-
bliky. Piva, alko a nealko èepovali ze sedmi 
stánkù Pub a pivotéka U dvou dobrákù z Opavy. 
Více než 12 výèepù bohatì pokrylo výdej piva, 
takže servis byl perfektní a bez front. Pro dìti 
byl pøipraven kolotoè, dva skákací hrady, 
malování na oblièej, bublinkovaè, cukrová vata, 
stánek se suvenýry a tak trochu jiná toèená 
zmrzlina. Letos novì byl k dispozici stánek 
s kávou a cukrovinkami "Ke kafi". Langoše, 
guláše, klobásy a další pochutiny skvìle zvládla 
restaurace Heja. K poslechu hrála výborná 
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cimbálová muzika z Vítkovska "Vedrovci". 
Byly pøipraveny pivní soutìže v rychlosti pití 
piva, kde se vítìzové ze tøí semifinále utkali 
v pití piva z tuplákù na èas. Následovala soutìž 
o nejrychlejšího jedlíka (Tøíchodové menu - 
guláš, halušky, párek v rohlíku a pivo. Náš 
favorit opìt nezklamal.) a nakonec soutìž o su-
cholazeckého šikulu. (Konzumace piva lžící.) 
Ke každému pivu dostali návštìvníci los. Ve 21 
hodin se konala pivní tombola, kde byla 1. cena 
víkendový wellness pobyt (v hodnotì 5 tis. Kè - 
gratulujeme Evì S.), 2. cena poukaz 1.000 Kè 
do U2D a 3. cena poukaz 300 Kè do U2D 
(Poukazy vìnoval Pub a pivotéka U2D). Letošní 
roèník se maximálnì vydaøil a oficiální program 
skonèil po 23. hodinì. 
Celkem se vypilo 2 020 piv.

Dne 5. srpna 2021 dorazily do naší obce 
dvousetlitrové sudy pro druhé kolo programu 
"Deš�ovka". Obecní zamìstnanci rozváželi sudy 
po obci v pátek 6.8.2021 od 16:00 hodin. Sudy 
na deš�ovou vodu byly provizornì uskladnìny 
pøed hasièskou zbrojnicí.
Na letošním 6. roèníku Moravského šampionátu 
teplokrevných a chladnokrevných klisen 
s høíbaty, který se konal 7.8.2021 v jezdeckém 
areálu ESC Olomouc – Lazce, obsadil náš 
chovatel ze Suchých Lazcù pan Vojta Pospìch 
4. místo. V kategorii chladnokrevných klisen 
s høíbaty se umístil na ètvrtém místì s klisnou 

Vìrná, katalogovým èíslem 53, s klisnou dcerou 
Vandou narozenou letos v dubnu. Klisna Vìrná 
je po plemeníku Baramis a Nula Pol Hugo. 
Klisna Vanda je po høebci 1331 Sargon.
Dále obsadil Vojta Pospìch 3. místo s klisnou  
Lucka, kat. èíslo. 54, s dcerou Lunou. Lucka je 
po plemeníku Naèobém s klisnou Líza po 
Navar. Høíbátko Luna se narodila 27. kvìtna po 
høebci Nero Beèvanský.
"Doufám, že za mìsíc v Pardubicích to obhájím. 
Konkurence je veliká." komentoval svou pøípra-
vu na další šampionát Vojta. 
Budeme mu držet pìsti.

V sobotu 7.8.2021 od 21:00 hod se konalo na 
obecním høišti v Suchých Lazcích letošní první 
letní kino. Promítal se film Rocketman, mapují-
cí promìnu nesmìlého zaèínajícího klavíristy 
Reginalda Dwighta na hudebníka Eltona Johna. 
Film však pøíliš nezaujal, což se projevilo 
v nízké úèasti do 50 osob. Obèerstvení 
zajiš�ovalo TJ Suché Lazce a pro diváky bylo 
kromì èepovaného piva a nealka pøipraveno 
nìkolik pochutin (bramboráky, klobásy apod., 
kterou zajiš�ovala externí firma.) Poèasí bylo 
teplé a pøíjemné.
Dne 10.8.2021 se konal pøed Hostincem U Baly 
výjezd spanilé jízdy výpravy SUCHÉ LAZCE 
JEDOU NA SEÈ - JAWA CUP 2021. Na 
pøehlídku strojù se v 18 hodin pøišlo podívat 
nìkolik nadšencù. Úèastníci výpravy vyjeli na 

srpen 2021
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okružní jízdu kolem Suchých Lazcù. Letošní 4. 
roèník JAWA CUPU probìhl ve dnech 12. až 
15. srpna. Výjezd na Seè se konal ve ètvrtek 12. 
srpna v 7:30 hodin od Hostince U Baly. 
Organizátor Tomáš Bala spolu s jezdci pozval 
všechny spoluobèany na výjezd.

V noci z pátku na sobotu 14.8.2021 byl ve 2:36 
hodin operaèním støediskem IBC jednotce sboru 
dobrovolných hasièù vyhlášen poplach – požár 

www.suchelazce.cz
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na poli. Zásahová jednotka Suché Lazce vyjela 
na místo požáru a dorazila zde v 2:50 hodin. 
Jednalo se o požár strništì na poli pod 
Strážnicí po levé stranì høbitova. Spoleènì 
s jednotkou profesionálních hasièù HZS MSK 
Opava se požár podaøilo dostat rychle pod 
kontrolu. Vítr požár šíøil smìrem k domùm na 
Pøerovecké ulici. Na místo byla pøivolána také 
jednotka Opava - Komárov. Po domluvì se 
zemìdìlci byl na požáøištì povolán traktor 
uživatele pozemku, který provedl zaorání 
strništì, aby se zamezilo dalšímu šíøení požáru. 
Po kontrole místa zásahu se jednotka vrátila 
zpìt. Zásah byl ukonèen ráno v 5:16 hodin. 
JSDH Suché Lazce dìkuje všímavým 
obèanùm, jejichž správná reakce rychlého 
nahlášení požáru na linku 150 (112) pomohla 
zamezit vzniku vìtších škod. Starosta SDH Ing. 
Petr Žùrek také dìkuje èlenùm zásahové 
jednotky za rychlý budíèek a likvidaci požáru.

Redakce David Závìšický

Kopie historických fotografií, které se podaøilo získat od našich spoluobèanù.

Dne 18.8.1984 se konala na Strážnici soutìž ve 
støelbì z kuše o "Zlatý šíp Petra Bezruèe". První 
roèník soutìže uspoøádal po 8. hod. SVAZARM 
a støílelo se na vzdálenost 40 m a 30 m. Na 

soutìži se opékaly makrely a prodávalo se 
obèerstvení. Ve 20 hodin byla Benácká noc kde 
vystoupila hudební skupina SUPERNOVA 
ROCK MAGMA se zpìvaèkou HEJDI Jankù!
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Historické foto Strážnice 18.8.1984 soutìž ve støelbì z kuše "Zlatý šíp P. Bezruèe"

foto: pan Milan Leifert
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závod pro letošní rok závod Bohemia Open 
Cup, jenž se uskuteènil ve dnech 16. - 18. 
èervence 2021. I pøes znaèné omezení 
v cestování se závodu zúèastnili také støelci 
z Chorvatska a Maïarska. Oldøichu Kubesovi se 
závod nevydaøil dle jeho oèekávání a se svým 
výkonem se zaøadil na 6. místo. Sabina Kube-
sová pro pøetrvávající zdravotní potíže byla 
nucena závod pøedèasnì ukonèit.
Vrcholem této ponìkud zvláštní sezóny bylo 
mistrovství ÈR, které hostil v období 7. - 8. 
srpna 2021 oddíl TJ Opava v Litultovicích. 
Oldøich Kubesa se díky svým chybám pøipravil 
o medailové pozice a v celkovém hodnocení tak 
skonèil na 5. místì. Své umístìní nevylepšil ani 
v eliminaèním závodì, ve kterém obsadil rovnìž 
5. místo. Sabina Kubesová se bìhem závodu 
pohybovala na 1. místì, ale v závìru jí dochá-
zely síly a první místo, i když nerada, musela 
pøenechat své soupeøce Hanì Nedìlníkové 
(Savana klub kuší Kostelec na Hané). 
O støíbrnou medaili se už však pøipravit 
nenechala. V eliminaci skonèila pod stupni 
vítìzù.
Teï èeká na støelce závodní pauza, nebo� další 
závody jsou v plánu až 19.9.2021 a 7.10.2021 
v Plumlovì. 

Klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

Po rozvolnìní protiepidemických opatøení byla 
zahájena venkovní sezóna. První závod zor-
ganizoval oddíl Savana klub kuší Kostelec na 
Hané 12.6.2021 v Èechách pod Kosíøem. 
Oldøich Kubesa na zaèátek sezóny svým 
výkonem všechny pøekvapil a umístil se na 2. 
místì v kategorii seniorù. Sabina Kubesová se 
ze zdravotních dùvodù závodu nezúèastnila.
Další závod uspoøádal v náhradním termínu 10. 
èervence 2021 místní oddíl na obecním høišti 
v Suchých Lazcích. Oldøich Kubesa si vystøílel 
3. místo a Sabina Kubesová po prodloužené 
pauze nestaèila na své soupeøky a musela se 
spokojit se 4. místem.
Støelecká tour pokraèovala v Otrokovicích, kde 
se tradiènì koná svìtový pohár Bohemia Cup. 
Jak jsme vás informovali již v pøedchozím 
vydání Sucholazeckého zpravodaje, soutìž 
svìtového poháru i mistrovství svìta bylo pro 
letošní rok zrušeno z dùvodu celosvìtové 
covidové situace. Abychom nepøišli o možnost 
srovnání mezi jednotlivými státy, nahradil tento 

foto: Sabina Kubesová
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Èeský pohár ve støelbì z kuše na obecním høišti S. Lazce ze dne 10.7.2021

foto: Sabina Kubesová
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Jsme rádi, že se situace zlepšuje, uvolòují se 
opatøení, a to nás pøimìlo ke spoleènému 
klubovému setkání. Výbor se velice dobøe 
pøipravil na toto setkání, které se v èervnu 
uskuteènilo v areálu støelnice na Strážnici. Byli 
jsme rádi, že nám areál propùjèil pan Oldøich 
Kubesa, za což mu dìkujeme.
Protože jsme se rozhodli v krásné pøírodì 
opékat, tak všechno potøebné zajistili pan S. 
Kaštovský, J. Kaštovská a L. Heèková. Nákupèí 
paní Kaštovská a Heèková se postaraly, aby se 
na nic nezapomnìlo, nechybìly párky na 
opékání a obèerstvení. Dovážkovou službu až 
na Støelnici zajistil pan Stanislav Kaštovský.
Po dlouhé dobì jsme se všichni sešli, dùležité 
bylo, že jsme se poznali a že jsme zdraví. 
Pøivítala nás vedoucí klubu paní L. Ilíková, 
která nám popøála hlavnì pohodu, a� si toto 
pøátelské setkání ve zdraví užijeme. Na uvítanou 
a na pevné zdraví nám naše klubová barmanka 
paní B. Vavreèková nalila po štamprlièce 
dobrého pití. Tak bylo zahájeno naše setkání.
Paní Hrabovská a Kuloviaková pøinesly 
napeèené sladké dobroty, a tak se postaraly 
o sladkou teèku. K tomu nechybìla kávièka, 
kterou pan Kaštovský s láskou vaøil a podával. 

www.suchelazce.cz

12.

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce

Proto nám vše chutnalo. Jako muž se ukázal, že 
se umí k vaøení postavit, a nejen k vaøení. Také 
se postaral o dobrý oheò, na kterém se opékaly 
párky.
U všeho dobrého jsme si povídali a také jsme 
vybírali místa, kam letos pojedeme v záøí na náš 
zájezd. Padaly rùzné návrhy, a nakonec jsme se 
domluvili.
Když jsme se po krásném prožitém odpoledni 
rozcházeli, tak jsme si popøáli, abychom 
dovolené a prázdniny s našimi vnouèaty 
prožili hlavnì ve zdraví a pohodì, hlavnì a� se 
všichni v záøí sejdeme na zájezdu.
Nìkteøí z nás jsme se setkali na velmi zdaøilé 
akci v naší obci, a to na Pivním festiválku, 
který zorganizovali zastupitelé naší obce. 
Ochutnali jsme nejen dobrá piva, ale i dobrá 
jídla z kuchynì paní Ivany Liché. Dobøe jsme se 
pobavili u cimbálové muziky. Vìøíme, že se 
budou moci už v naší obci uskuteèòovat další 
spoleèenské akce a že už nás koronavirová 
"epidemie" neomezí.

za klub dùchodcù Anna Loudová

foto: Stanislav Kaštovský
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My dùchodci si žijeme celý rok zábavou a prací, 
na svých schùzkách zažíváme krásné vìci 
i legraci.

Od ledna až po prosinec zažíváme v klubu 
srandy kopec. Zvláš� výlety od dubna do záøí, 
nám úsmìv a oèièka prozáøí.

V lednu je zima a padá sníh, celá zemì nám 
snìhem zapadá, stavíme doma snìhuláky, 
pro milovníky zimy prima zábava.

V únoru jsou bály a divadla a nám se lepší 
nálada. Únor jsme pozdravili v pyžamovém 
hávu, a tím vzdali hold maškarnímu pánu.

V bøeznu jsou ženy klubu jak rozmarné vánky, 
a muži se zase tìší na velikonoèní radovánky.

V dubnu ožijí v klubu schopné rychlonožky, 
a s mapou v ruce šlapou krkolomné stezky. 

Kvìten je mìsíc plný slávy, a pod májovým 
kvìtem se nám toèí hlavy, ženy a dívky nám 
odhalují svoje vnady.

Gulášfest nám v kvìtnu vládne, uvaøit guláš, 
to není snadné. Naše babka to hravì zvládne
a po našem gulášku každý rád sáhne. 

V èervnu a èervenci se plánuje malá dovolená, 
potøebujeme posílit a opálit svá znavená tìla. 
Srpen je doba žní, zaèíná sklizeò, a my máme 
vždy velkou žízeò. K chuti pøijde orosené 
piveèko, to máme rádi nadevšecko. 

V záøi ochutnáváme burèák a víneèko, pøipíjíme 
si rádi na naše zdravíèko. S pøáteli si zazpíváme, 
hold létu tím dáváme. 
V záøi na posvícení je velké pozdvižení, pøedává 

se vìnec dožínkový. Koláèe a buchty domácí, 
po tìch se v dùchodcovském stánku jen zapráší. 

V øíjnu pøíroda mìní stromy i keøíèky, vítr 
a déš� nám šlehá tváøièky. Ještì nás pohladí 
Babí léto, záplavou høibù a konèí se léto. 

Pochmurný listopad je také plný kytek
to máme pøece svátky dušièek. Pospícháme 
s úctou a kytièkou na svatá pole, vzpomínat 
na doby zašlé a minulé. 

Svatý Martin v listopadu, pøijede na bílém koni, 
s Mrazíkem a Meluzínou se prohání po 
zasnìženém poli. 

Pøišel prosinec a s nim Mikuláš a èert, všichni 
ví, že s nimi není žádný žert. Andìl zvoneèkem 
zazvoní a vánoèní èas se k nám pøiklání. 

Prosinec, ten tajemný mìsíc v roce, kdy se 
tìšíme na Vánoce. Štìstí a mír si všichni 
pøejeme, ve zdraví a� dobrý rok zase prožijeme. 

A tak jsme celý rok schùzky v klubu š�astnì 
prožili, a na další v novém roce, abychom se 
všichni zase tìšili. 

Autor: Miluška Pchálková, S. Lazce Májová 17.

Dùchodci

srpen 2021
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Fotografie z 6. roèníku Pivního festiválku v Suchých Lazcích z 31.7.2021

foto: David Závìšický
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Fotografie ze støeleckého dne pro veøejnost ze dne 20.6.2021, poøádalo AVZO

foto: Sabina Kubesová
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Dne 20.6.2021 se konal v areálu støelnice na 
Strážnici tradièní støelecký den pro veøejnost. 
V dopoledních hodinách se uskuteènila soutìž 
tøíèlenných družstev. Soutìže se zúèastnilo 6 
družstev. Na prvním místì se umístilo družstvo 
Kuší ve složení Sabina Kubesová, Václav 
Pchálek a Oldøich Kubesa. Druhé místo patøilo 
družstvu Vosy ve složení Kateøina Silber Volná, 
Rudolf Volný a Jan Silber. Tøetí místo obsadilo 
družstvo Svazarmovci ve složení Bøetislav 
Martínek, Jiøí Schweidler a Petr Schweidler. 
Odpoledne bylo pøipraveno zábavné odpoledne 
pro dìti se støelbou ze vzduchovky. Pro všechny 
dìti byly nachystané rùzné disciplíny, za jejichž 
splnìní byly následnì odmìnìny. Zároveò se 
dìti mohly zúèastnit støelby ze vzduchovky na 
terè. Nejlepších 6 bylo ohodnoceno speciálními 
cenami. 1. Václav Klapetek, 2. Markéta 
Plachká, 3. Jan Koneèný, 4. Tamara Kubesová, 
5. Marie Koneèná, 6. Lukáš.
Dále èlenové AVZO pomáhali TJ Sokol Suché 
Lazce pøi organizaci dìtského dne, kde 
zajiš�ovali støelbu ze vzduchovky.
Další akcí, kterou složka uspoøádala, byl 
Táboráèek, který probìhl dne 2.7.2021. Na akci 
nechybìla hojná úèast. Bìhem veèera mìli 

www.suchelazce.cz
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Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

všichni možnost opékat špekáèky a zazpívat si 
u táboráèku trempské písnì za doprovodu 
kytary. Støelecká soutìž Pohár osvobození, 
která se tradiènì koná na konci dubna, se letos 
uskuteèní v náhradním termínu a to 26.9.2021.

pøedseda Oldøich Kubesa

foto: Sabina Kubesová
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Fotografie ze 4. roèníku akce Táboráèek ze dne 2. èervence 2021 na Strážnici

foto: Ing. Bøetislav Janošek

srpen 2021



strana

www.suchelazce.cz

18.

Fotografie z Dìtského dne poøádaného na obecním høišti v nedìli 27.6.2021

foto: David Závìšický



strana

19.

Dìtský den
Fotbalisté Lazia uspoøádali 27.6. na høišti 
Dìtský den pod záštitou obce Suché Lazce. 
Bylo zajištìno jak obèerstvení, tak spousta 
atrakcí a soutìží pro všechny dìti do 15 let. 
Každé ze soutìžících dìtí, po splnìní všech 
disciplín obdrželo balíèek se sladkostmi. 
Stanoviš� pro soutìžící dìti bylo víc než dost. 
Na vše dohlíželi naši hráèi. Starší dìti se mohly 
zúèastnit tzv. ètyøboje, který organizoval pan 
Pelech spolu s mladými trenéry Lukášem 
Denerem, Jakubem Komendou a Nikol 
Lihotzkou. Nejlepší výkony byly odmìnìny 
poháry, medailemi a diplomy. Vzhledem 
k tomu, že bylo skvìlé poèasí, akce se podaøila 
na jednièku.

Muži Lazio
- pøíprava mužù na podzimní kolo zaèala 
posledním týdnem v mìsíci èervenci
- jelikož je stále období dovolených, tak jsme 
vzhledem k poètu lidí na tréninku absolvovali 
tréninky pouze na domácím høišti
- první mistrovské utkání, které se mìlo odehrát 
21.8. je pøeloženo na záøí a to 28.9.
- mistrovské utkání S. Lazce - P. Polom se 

odehraje v pátek 3.9. v 17:00 z dùvodu 
posvícení
- jinak veškeré ostatní zápasy zùstávají 
nezmìnìné viz. tabulka zápasu níže.

ne. 29.08. Služovice - Suché Lazce 16:30
pá. 3.09. Suché Lazce - Pustá Polom B 17:00
ne. 12.09. Chvalíkovice - Suché Lazce 16:00
so. 18.09. Suché Lazce - Raduò 15:30
ne. 26.09. Hradec n/M B - Suché Lazce 10:00
út. 28.9. Suché Lazce - Dobroslavice 15:00
so. 2.10. Suché Lazce - Hrabynì 15:00
so. 9.10. H. Lhota - Suché Lazce 15:00
ne. 17.09. Budišovice - Suché Lazce 14:30
so. 23.10. Suché Lazce - Skøípov 14:30
so. 30.10. Suché Lazce - Chlebièov B 14:30

Dne 7.8. probìhlo v rámci kulturního léta na 
høišti v Suchých Lazcích letní kino.
Promítal se film Rocketman. Fotbalisté se spolu 
s obcí opìt postarali o obèerstvení a pitný režim.
V sobotu 21.8. probìhlo na høišti druhé letní 
kino. Diváci vidìli úspìšný film dle románu P. 
Hartla "Prvok, Šampón, Teèka a Karel".

Za výbor TJ Patrik Komenda

Starší pøípravka
Po více než roèní pøestávce se od èervna 2021 

TJ Suché Lazce - Lazio

foto: TJ Suché Lazce

srpen 2021
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obnovily fotbalové tréninky žákù, které 
pokraèovaly v prùbìhu celých prázdnin. 
Tìlovýchovná jednota Suché Lazce tak mohla 
po delší dobì pøihlásit družstvo mladších žákù 
U 10 do pravidelné okresní soutìže. Bude hrát 
5 žákù + brankáø na polovièním høišti o roz-
mìrech 42 x 37 m. Družstvo žákù odehraje 
celkem 8 utkání se stejnì starými soupeøi z 
okolních vesnic (viz seznam zápasù). Další 
družstvo, tzv. minipøípravka U8 se bude 
úèastnit jednorázových turnajù ve Chvalíkovi-
cích a ve Štítinì.

Starší pøípravka 1+5 sk. A
Datum Kolo Domácí - Hosté
31.8.2021, 17:00 5 Kobeøice - Suché Lazce
4.9.2021, 14:00 6 Suché Lazce - volno
9.9.2021, 16:30 7 Bolatice - Suché Lazce
18.9.2021, 13:30 8 Suché Lazce - Kravaøe
23.9.2021, 16:30 9 Štìpánkovice - S. Lazce
30.9.2021, 16:30 4 Suché Lazce - Štítina
2.10.2021, 13:00 1 Suché Lazce - Hnìvošice
18.10.2021, 15:30 3 Háj ve Slezsku - S. Lazce
23.10.2021, 12:30 2 Suché Lazce - Komárov

Za pøípravku TJ Zdenìk Pelech

foto: Kateøina Vlhová

Fotografie ze zápasu Sucholazecké fotbalové minipøípravky ve Chvalíkovicích
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Tak jako život celé spoleènosti, také spolková 
èinnost myslivcù byla poznamenána vyhlá-
šeným nouzovým stavem v ÈR. Byly zrušeny 
plánované brigády, výroèní i èlenská schùze. 
Sèítání zvìøe, které probìhlo v únoru, bylo 
zajiš�ováno jednotlivými èleny spolku. 
V èervenci probìhla pracovní èlenská schùze, 
na které byli èlenové seznámeni s èinností 
spolku za rok 2020, schváleny plány 
mysliveckého hospodaøení na rok 2021, 
dohodnut termín støeleckého dne pro èleny 
a pøátele spolku a zároveò termín brigády. 
Pøítomní rovnìž popøáli vše nejlepší Josefu 
Vìntusovi, který se v lednu dožil významného 
životního jubilea 60 let.
Støelecký den probìhl 7.8.2021 na støelnici 
v sousedním Mysliveckém spolku Maršovec 
Kylešovice. Stává se již pravidlem, že první 
místo získá Dalibor Kubesa. Støelecký den byl 
zakonèen v pøátelském posezení na myslivecké 
chatì v Suchých Lazcích, kde se všichni øádnì 
obèerstvili.
Jak mnoho obèanù "našich" obcí ví, èlenové 
spolku iniciovali a realizovali výsadbu døevin 
a keøù v honitbì Hoš�ata na katastrálních 
územích Podvihov a Suché Lazce. Provedené 

výsadby byly z èásti chránìny oplocením a z 
èásti pouze chránièkami u jednotlivých døevin. 
Vìtšina oplocení již byla odstranìna, poslední 
z nich se bude likvidovat bìhem tohoto roku na 
spoleèné brigádì. Srdce snad každého èlovìka 
zaplesá pøi pohledu na vzrostlou zeleò uprostøed 
lánù zemìdìlských polí. V pøíštím roce je 
plánována další brigáda na likvidaci oplocení 
v lesíku na katastrálním území Komárov 
u Opavy podél vodního toku Hoš�ata. Zde byla 
provedena výsadba dubu, buku a jedle v roce 
2010 èleny mysliveckého spolku, kterou 
financovala mìstská èást Komárov. Èlenové 
spolku zajiš�ovali v prùbìhu tìchto let péèi 
o vysázené stromy. Opìt byla výsadba chránìna 
oplocením, kterého již s ohledem na vzrostlé 
døeviny není potøeba.
V letošním roce bylo zakoupeno 100 ks 
jednodenních kuøat bažanta obecného z Mysli-
veckého líhòaøského sdružení Míškovice. Již 
tøetím rokem èlenové spolku vypouštìjí 
dospìlé jedince bažanta obecného z dùvodu 
zazvìøení honitby. I pøes provedené výsadby 
a biopásy zajiš�ované Zemìdìlskou a.s. Opava-
Kylešovice, jsou však jeho stavy stále 
minimální. Touto cestou musíme podìkovat 
zastupitelùm mìstských èástí Suché Lazce 
a Podvihov, kteøí i v letošním roce poskytli 

Myslivecký spolek Hoš�ata

srpen 2021

foto: MS Hoš�ata
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dotace na nákup krmiva, bažantù a lapacích 
zaøízení. Vìøíme, že naše píle bude nìkdy 
odmìnìna vìtší populací v krajinì. Abychom 
myslivost pøiblížili veøejnosti, rozhodli jsme se 
v každém z èlánkù zpravodaje uveøejnit popis 
nìkterého z druhu zvìøe. Zaèneme naším výše 
jmenovaným bažantem obecným. Jedná se 
o drobnou pernatou zvìø, bažant obecný samec 
je kohout, bažantí samice je slepice, mláïata 
jsou bažantíci. Ideální populace v honitbì je 
v pomìru 1 kohout a 3-4 slepice. V mìsíci 
bøeznu zaèíná bažantí tok a zpravidla v tuto 
dobu je slyšet kohoutí tokání. Na pøelomu dubna 
snášejí slepice vejce a v kvìtnu se mají líhnout 
první bažantíci. Bohužel s ohledem na nízké 
noèní teploty v mìsíci kvìtnu o první snùšku 
slepice pøijdou, a proto snášejí tzv. podnosky. 
V loòském roce bylo vidìno nìkolik slepic 
s kuøaty. Zpravidla se jednalo o poèty do 5 ks 

kuøat na slepici. V letošním roce na to stále 
èekáme. Zdroj: str. 221, Penzum, XIV. vydání 
záøí 2016, ISBN 978-80-87668-22-1
Èeské myslivosti zdar!

Za Myslivecký spolek Hoš�ata Jana Židková

Dne 21.8.2021 poøádal Kulturnì sportovní 
spolek ELEGANT cyklovyjížïku z Kravaø do 
Radunì v rámci doprovodného programu 
Mistrovství ÈR na historických jízdních kolech, 
která projíždìla také naší obcí Suché Lazce. 
Obèané mohli vidìt historická kola a jezdce 

v dobových odìvech, kteøí projeli obcí po ulici 
Májova smìrem k bytovkám a dále pak do 
støedu obce po Pøerovecké ulici k obecnímu 
úøadu. Zde byli uvítaní starostou obce a promlu-
vil v krátkosti také kronikáø o historie obce. 
Následnì pokraèovali cestou do Radunì.

Fotografie z cyklovyjížïky na historických kolech z Kravaø pøes Suché Lazce

foto: David Závìšický
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Hasièi pomohli svým spoluobèanùm uklidit 
jejich šatníky, pøípadnì dìtské pokojíky a do-
mácnosti. Tedy alespoò obraznì. V sobotu 12. 
èervna mìli obèané možnost donést do 
hasièárny vše nepotøebné, ale zachovalé, co by 
ještì našlo užitek. Bìhem dopoledne se 
nasbíralo celkem cca 30 pytlù a 10 krabic 
plných bot, obleèení, povleèení, záclon a dalšího 
domácího textilu, dále pak 3pytle a 2 krabice 
hraèek pro dìti a 3 krabice s nádobím. Protože 
všechno, co se nehodí nám, mùže nìkdo jiný 
potøebovat. Vybraný materiál byl odvezen 
zástupci Armády spásy do Ostravy, tam bylo 
vše rozdìleno dle druhu a potøeby do jedno-
tlivých azylových domù, domù pro matky 
s dìtmi a podobných zaøízení. Sbírka se setkala 
s velkým zájmem, další je naplánována na 
podzim letošního roku 2021.
Pøestože nás pandemie koronaviru dost omezila 
v naší èinnosti, zvládli jsme se s dìtmi i letos 
zúèastnit celorepublikové výtvarné a literární 
soutìže Požární ochrana oèima dìtí a mládeže 
(POODM), vyhlášené Sdružením hasièù Èech, 
Moravy a Slezska (SH ÈMS). Letos bylo 
posláno celkem 9 obrázkù do tøí vìkových 
kategorií. Obrovskou radost nám udìlala 

koncem kvìtna zpráva, že máme umístìní 
v okresním kole v kategorii ZŠ 2 za SDH a to: 
Amálie Nelešovská - 1. místo výtvarná èást 
Vojtìch Reif - 3. místo výtvarná èást
Slavnostní vyhodnocení probìhlo opìt v areálu 
Lesík v Dolních Životicích ve ètvrtek 17.6. 
Obìma ocenìným moc gratulujeme a dìkujeme 
za reprezentaci SDH i naší obce. Zároveò 
dìkujeme ostatním dìtem, že se do soutìže 
zapojily a jejich rodièùm za pomoc pøi realizaci 
v této pro všechny složitìjší organizaci. 
Všechny obrázky byly krásné a pro nás bylo 
opìt nelehké vybrat ty nej. Léto a prázdniny! 
Mìsíce, na které se tìší snad každý! Èas 
sluníèka a dovolených! Pro dìti je to však 
zpravidla také doba letních táborù, kempù, 
kamarádù a výletù. Témìø rok se vedoucí 
s dìtmi nemohli potkat na žádném tréninku ani 
soutìži. Situace kolem koronaviru se snad 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

1 688 srpen 2021
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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 2021, 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 17-19 h., tel. starosta: 734 
763 998
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Vìra 
Kubínová.
 www.davedesign.cz, srpen 2021 náklad 350 výtiskù

redakce
David Závìšický
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trochu uklidnila, a tak hasièi moc rádi poøádají 
Letní soustøedìní s hasièi, ve dnech 16. -20.8. 
2021. Jednotka sboru dobrovolných hasièù 
v období èerven – srpen registruje celkem 9 
událostí. Jednalo se o èerpání vody ze sklepù po 
bouøkách, odstranìní stromu pøes silnici, pomoc 
pøi èištìní ucpané kanalizace a také, v dnešních 
dnech èastìjší, odstraòování bodavého hmyzu, 
který ohrožoval své okolí. Pro podzimní mìsíce 
mají hasièi velké plány. Rádi by od záøí zaèali 
zase trénovat s mládeží. V letošním roce slaví 
Sbor dobrovolných hasièù výroèí 135 let od 

srpen 2021

založení a pøi té pøíležitosti by se mìla v sobotu 
11. záøí v Suchých Lazcích uskuteènit soutìž 
zásahových jednotek O pohár primátora 
mìsta Opavy. Na støedu 29. záøí je také 
naplánován celorepublikový Èeský den proti 
rakovinì spojený s prodejem žlutých kvítkù. 
Výtìžek z prodeje hasièi již nìkolik let posílají 
na konto nadace Ligy proti rakovinì. Vše však 
záleží na aktuální epidemiologické situaci. 
Pøejeme všem krásné, co nejdéle slunné a klidné 
dny.

za SDH Pavla Benšová

ýskè  ais uta oh mý ov bo ilN

ýskè  ais uta oh mý ov bo ilN 2021

SDH
Suché Lazce
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