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srdeènì Vás zdravím u dalšího vydání našeho 
Sucholazeckého zpravodaje, který opìt pøináší 
ohlédnutí za životem v naší obci.

Vážení spoluobèané,

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

Naše obec v tuto chvíli žije pøedevším stavbou 
splaškové kanalizace, ale vìøím, že pøíchodem 
jara, které nám v prvních dnech pøineslo krásné 
sluneèné dny, se k nám vrátí i doba neovlivnìná 
covidem a spoleèensko-kulturní život v obci se 
opìt rozjede na plné obrátky tak, jak jsme byli 
zvyklí. Kalendáø akcí se významnì zaplnil 
a jsem velmi rád, že i naše spolky se zapojují 
tradièními akcemi. Vra�me se, ale ke splaškové 
kanalizaci a informacím, které bych velmi rád 
zmínil, a to pøedevším ve vztahu k realizacím 
domovních pøípojek. Informace jsou uvedeny 
i na našem sucholazeckém webu, ale je nutné 
to poskytovat všemi informaèními kanály pro 
maximální možnou informovanost našich 
spoluobèanù. Samotná domovní pøípojka, která 

je vedena z konkrétního domu do šachtice, 
kterou realizoval investor, musí mít územní 
rozhodnutí, a to z toho dùvodu, aby Vás mohl 
nový provozovatel èistièky odpadních vod 
napojit (zøejmì SmVaK) na centrální øad. 
Územní rozhodnutí získáte poté, co Vám ho 
udìlí odbor výstavby. Ovšem, abyste získali 
územní rozhodnutí, musíte mít k Vaší pøípojce 
zhotovenou projektovou dokumentaci 
s pøíslušnými "vyjadøovaèkami" dotèených 
orgánù. Bez tohoto Vás skuteènì oficiálnì do 
centrálního øadu kanalizace nikdo nenapojí. 
Všem našim spoluobèanùm jsme dali tu 
možnost, že se mohou pøihlásit na obecním 
úøadì a projektant, kterého jsme pro obec 
doporuèili, za Vás všechny potøebné náležitosti 
zajistí a vyøídí. Tuto možnost k dnešnímu dni, 
kdy se tvoøí úvodní slovo starosty, využilo pøes 
60 obèanù. Samozøejmì, že do této varianty 
nikoho nenutíme, ale opìt upozoròujeme, že 
tato povinnost je platná a nutná pro všechny 
pøípojky. Taktéž jsme doporuèili naši místní 
firmu na výkopové práce, pana Kokyho, která 
garantuje cenu 3500 Kè za metr zhotovení 
pøípojky. Tuto iniciativu, jsme zrealizovali poté, 
co se obecní úøad dostal k informacím za kolik 

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

Prvního dubna nás pøekvapila snìhová nadílka.
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finanèních prostøedkù jsou výkopové firmy 
ochotné realizovat pøípojku. Byl jsem šokován 
velmi nepøimìøenou cenou. Poslední dùležitou 
informací, kterou bych rád zmínil v souvislosti 
s pøípojkou kanalizace, je nutnost mít oddìlené 
deš�ové vody od tìch splaškových. Opravdu 
všem spoluobèanùm doporuèujeme, aby celou 
realizaci kanalizaèní pøípojky mìli zdokumen-
tovanou na fotografiích pro pøípad, že by nas-
tala ta varianta, že po spuštìní centrální èistièky 
odpadních vod dojde ze strany provozovatele 
k zjištìní, že do kanalizace teèe významné 
množství deš�ových vod, a proto dochází ke 
špatnému fungování samotné èistièky. Byli jsme 
upozornìni na to, že v tom pøípadì se budou 
provádìt kouøové zkoušky, které prokážou 
napojení na deš�ovou kanalizaci. Tuto infor-
maci, prosím, berte jako fakt, v který vìøím, že 
nenastane, ale je nutné ho zmínit, jelikož jsme 
o tomto pøípadném postupu byli informováni 
dopøedu. Realizace splaškové kanalizace mìla 
také bohužel doslova devastující úèinek na naše 
cesty a mohu konstatovat, že boèní ulice jsou 
vyjma ulice Ke Strážnici všechny v tak špatném 
stavu, že jednáme o možnostech, jak získat 
finanèní prostøedky na jejich opravu v celé 
délce. Není to bohužel malá èástka a dnes se 
pohybujeme nìkde kolem 3,5 milionù Kè. Stav 
je postupnì od nejhorší ulice Na Pískovnì, 
Sedlická, Jièínská, Májová, Støední a Ke Strá-
žnici. Doufám, že finanèní prostøedky zajistíme 
a cesty dostanou nový povrch. 
Z dalších investic je ta nejvìtší samozøejmì 
rekonstrukce naší školy a školky, kde se již 
blížíme ke stavebnímu povolení, které by mìlo 
být vydáno koncem dubna a hned následnì bude 
probíhat výbìrové øízení na zhotovitele. Termín 
realizace je stále poèítán na prázdniny v interi-
éru a venkovní práce budou pokraèovat i v mì-
síci záøí a øíjnu. Celý podrobný harmonogram 
bude všem rodièùm poskytnut v pøedstihu tak, 
aby byli dostateènì dopøedu informováni. Další 
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investièní akcí, která se intenzivnì pøipravuje již 
delší dobu, je nové zázemí pro sportovce na 
obecním fotbalovém høišti. Zde je zásadní infor-
mace, že nová budova by dle rozpoètu a dneš-
ních cen vyšla na cca 9,7 mil Kè, a to není 
v možnostech obce. Proto se snažíme pøipravit 
projekt na rekonstrukci a dostavbu v takové 
míøe, kterou je schopna obec ufinancovat. 
Spoleènì se sportovci jsme již došli k nìjakému 
kompromisu, a teï se již pøipravuje finální 
podoba. Taktéž bìží pøípravy na opravu 
kaplièky i sochy sv. Jana. 
V této souvislosti chci moc podìkovat všem, 
kteøí již pøispìli na naši sbírku! V létì by mìla 
probìhnout i slibovaná generální oprava našeho 
místního rozhlasu, která je již také velmi nutná. 
Pøipravujeme taktéž ve spolupráci s mìstem 
Opavou a správou silnic MSK opravu živièného 
povrchu hlavní cesty ul. Pøerovecká, se kterou 
je spojena i výmìna silnièních obrub a následná 
generální oprava chodníkù. Probìhlo také první 
oficiální jednání s panem pøedsedou AVZO 
Oldøichem Kubesou, a pokud bude zastupitel-
stvo souhlasit s mým návrhem, mìli bychom 
jako obec poskytnout dotaci na opravu pøí-
støešku na støelnici, který je již také v nedobrém 
stavu. Využiji úvodního slova i pro informaci 
z fungování obecního úøadu. Již jsme oznamo-
vali, ale ještì opìt sdìluji, že novì od tohoto 
roku mùžete komunální odpad platit u nás na 
obecním úøadì, a to buï v úøedních hodinách, 
anebo v rámci otevíracích hodin Èeské pošty 
PARTNER. Závìr mého úvodníku vìnuji vždy 
podìkování a nebude tomu dnes jinak. Chci 
podìkovat všem spoluobèanùm za Tøíkrálovou 
sbírku, taktéž chci podìkovat za Vaši úèast 
na zabijaèkových hodech, které byly velmi 
vydaøené. Všem spolkùm dìkuji, že i pøes 
nepøíjemnou situaci covidovou stále fungují 
a vìnují se také poctivì malým dìtem (vìøím, 
že covid je snad za námi). Milí spoluobèané, 
pøeji Vám krásné prožití celého jarního období 
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Po kratší odmlce zaèala opìt úøadovat bezplatná 
právní poradna pro naše spoluobèany. Bezplat-
ná právní poradna probìhla 21.12.2021 od 
17:00 hodin v kanceláøi starosty obce.
Dne 24. listopadu z dùvodu "zhoršující se epi-
demiologické situace" bylo tradièní rozsvícení 
vánoèního stromeèku v Suchých Lazcích 
nakonec zrušeno.
Ve stejný den informoval starosta obèany, že 
"vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické 
situaci rušíme oficiální program páteèního 
rozsvícení stromeèku dne 26.11.2021 a adventní 
koncert v naší kapli Andìlù strážných dne 
28.11.2021."

V sobotu dopoledne 27.11. se konala na Stráž-
nici brigáda zamìøená na zazimování støelnice. 
Po osmé hodinì ráno se sešlo celkem šest èlenù 

AVZO, kteøí pøipravili støelnici na následující 
zimní období. Byl proveden úklid a nasazení 
pomocných vzpìr. Místopøedseda Jiøí Hajduk 
podìkoval brigádníkùm za jejich práci. 
Více na stranì 22.
Dne 28. listopadu informoval starosta obèany, 
že "po dohodì s Technickými službami Opava 
byl odložen poslední vývoz biopopelnic ze dne 
29.11.2021 na další týden, pondìlí 6.12.2021." 
Dùvodem byla snìhová nadílka a z toho ply-
noucí špatný pøístup k biopopelnicím.
V nedìli dopoledne 19.12. pøipravila skupina 
devíti dobrovolníkù vánoèní výzdobu kaple 
Andìlù strážných. V kapli byl krásnì vyzdobený 
vánoèní stromeèek, betlém a další vánoèní 
dekorace. Fotografie jsou na stranì 15. 

V sobotu 18. prosince se v tìlocviènì ZŠ 
v Komárovì uskuteènil závod ve støelbì z kuší 
s názvem Mikulášská nadílka. Jednalo se 
o poslední závod našich kušistù v letošním roce. 
Po závodì, který byl zapoèten do Èeského 
poháru, probìhl speciální závod o Mikulášskou 
nadílku, ve kterém se støílelo na speciální terèe. 
Tento závod ovládli støelci z oddílu Savana klub 
kuší Kostelec na Hané, 1. Irena Hynková, 2. 
Lukáš Andrés a 3. Jan Nedìlník. Více na str. 10.
Dne 20.12. byli obèané na webu informování 
o zmìnì provozní doby pošty PARTNER 
v období mezi svátky od støedy 29. do pátku 
31.12. Provozní doba byla:

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický
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a doufám, že se setkáme na nìjaké obecní akci, 
a� už to bude akce pracovní èi zábavního 
charakteru. Mìjte pìkné dny a u dalšího vydání 
Sucholazeckého zpravodaje na shledanou. 

Starosta Mgr. Petr Oriešèík
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29.12. - støeda - od 8:00 do 10:00 hodin
30.12. - ètvrtek - od 8:00 do 10:00 hodin
31.12. - pátek - zavøeno
Dne 22. prosince informovala Pavla Benšová 
jménem SDH obèany na webu, že "vzhledem 
k situaci, která výraznì omezuje spoleèenské 
akce, se výbor SDH rozhodnul zrušit Tradièní 
hasièský ples, který byl plánovaný na sobotu 
22.1.2022."
Ve støedu 29.12. se po desáté hodinì konal 
Poslední výstøel AVZO 2021. V areálu støelnice 
na Strážnici se sešlo pøibližnì 19 èlenù AVZO. 
Støílelo se z pìti typù zbraní: lehká malorážková 
puška ZKM 451 (5 ran), revolver Grant (6 ran), 
malorážkové pistole Margolina (6 ran) a vzdu-
chovky na sklopky (5 ran) a na terè (10 ran). 
O vítìzi rozhodl celkový souèet bodù v jedno-
tlivých disciplínách. Støelby byly ukonèeny po 
14. hodinì. Na prvním místì se umístil Zdenìk 
Diehel, na druhém místì Václav Pchálek a tøetí 
byl Jaroslav Meixner. Po støelbách následovala 
volná zábava v klubovnì AVZO, kde všichni 
také oslavili kulaté narozeniny Davida 
Vavreèky. Všichni se dobøe bavili. Více str. 23.

30. prosince se díky panu Ing. Antonínu Ham-
plovi z Vesnického muzea v Želechovicích 
podaøilo najít osud jednoho z našich rodákù 
Františka Slaného roèník 1885, který padl 
v I. svìtové válce na území dnešní Ukrajiny ve 
vesnici Starý Martinov. Z iniciativy místních, 

mimo jiné díky starostce Starého Martinova 
Olze Charivové, se tak po sto letech doèkají 
padlí nového pomníku. Poznámka D.Závìšický: 
Zapátral jsem v matrikách a podaøilo se mi 
zjistit, že František Slaný se narodil 1.5.1885 v 
Suchých Lazcích è. p. 85 jako druhorozený syn 
svobodné matky Mariany Slané rodem František 
Slaný a jeho manželky Magdalény Lukášové 
Slané. Dne 13.11.1911 se legionáø František 
oženil ve farnosti Komárovské s Emílií Slanou 
narozenou 16.3.1886, dcerou Jana Slaného (roè. 
1857) a Mariany Kostøicové Slané (roè. 1864).
Dne 4. ledna informoval místostarosta obèany 
o postupu prací na kanalizaci. Firma KARO v 
daném týdnu dokonèovala práce na kanalizaèní 
stoce na ulici Na Pískovnì. Dokonèení probìhlo 
zaèátkem následujícího týdne. Následovaly 
výkopové práce na ulici U Kašny. Souèasnì 
se stokou na ulici byly vybudovány i domovní 
pøípojky tak, aby mohlo zaèátkem jara dojít 
k uvedení støedu obce do pùvodního stavu 
a pøipravit ho na sezónou kulturního léta 2022. 
Po dobu prací na ulici U Kašny byla podle 
potøeby upravována dopravní obslužnost 
a umístìní zastávek veøejné dopravy.
Bezplatná právní poradna, která z dùvodu 
nemoci neprobìhla dne 21.1.2021, byla nahra-
zena novým termínem 11.1.2022 od 17:00 hodin 
v kanceláøi starosty obce.
Dne 12.1. byl na webu zveøejnìn rozpis dovozù 
kontejnerù na zelený odpad pro rok 2022.
Velkoobjemové kontejnery na zelený odpad 
budou v roce 2022 pøistavovány vždy první 
støedu v mìsíci v 9 hodin (kromì èervence, kdy 
na první støedu v mìsíci vychází svátek, proto až 
13.7.2022). 6.4., 4.5., 1.6., 13.7., 3.8., 7.9., 
5.10., 2.11.2022. Svoz nebezpeèného odpadu je 
naplánován na pátek 7.10.2022 od 15:17 hodin.
Od 12. ledna došlo k omezení provozní doby 
prodejny Tempo Suché Lazce. Vedoucí 
prodejny informovala, že z provozních dùvodù 
byla prodejní doba až do odvolání zkrácena. 
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Provozní byla upravena od pondìlí až do pátku 
6:30 - 11:00, 14:00 - 16:00 a v sobotu od 6:30 - 
11:00 hodin.
V Kostelci na Hané v halové støelbì z kuší, 
která se konala 15. ledna obsadil Oldøich 
Kubesa 4. místo. Sabina Kubesová se závodu 
z dùvodu epidemiologických opatøení nemohla 
zùèastnit. Více na stranì 10.
Ve støedu 19.1. byla ordinace praktického lékaøe 
v Suchých Lazcích pro nemoc uzavøena. Lékaø 
byl k dispozici na telefonu 737 823 663 v dobì 
8:00 - 11:00 hodin. Ve ètvrtek 20.1. a v pátek 
21.1. v opavské ordinaci rovnìž neordinoval 
MUDr. Kašpárek, ale sestra byla v ordinaci. 
Pacienti mohli v pøípadì potøeby využít zástup 
u MUDr. Františka Øimáka (st. 11:00 - 13:00 
hodin a 14:00 - 16:00 hodin, èt. a pá. 7:00 - 
11:00 hodin).
V odpoledních hodinách dne 21. ledna pøí 
výkopu kanalizaèní pøípojky na ulici Pøerovecká 
12 v Suchých Lazcích narazili kopáèi na dìlo-
støelecký granát z období druhé svìtové války. 
Nález byl oznámen na polici ÈR, která dorazila 
na místo s pyrotechnikem a nebezpeènou munici 
odstranila na poli.
Dne 25.1. informoval místostarosta obèany 
o dalším postupu prací na kanalizaci. Firma 
KARO dokonèovala práce na kanalizaèní stoce 
na ulici U Kašny. Poté se pøesunula na ulici 
Ve Dvoøe. Výkopové práce zaèaly v køižovatce 
s ulicí Pøeroveckou a pokraèovaly dále proti 
kopci. Žulové kostky, které tvoøí souèasný 
povrch, byly dle místostarosty bezpeènì uloženy 
do depozitu a následnì bude ulice znovu 
vydláždìná. Bìhem výkopových prací byla ulice 
neprùjezdná a oznaèená zákazem vjezdu.
V sobotu 29. ledna se konal v kulturním domì 
v Suchých Lazcích 7. roèník zabíjaèkových 
hodù. Letošní poèasí bylo chladné se zbytky 
snìhu. V kulturním domì se sešlo nìkolik desí-
tek obèanù nejen z naší obce. Pøed "kulturákem" 
probíhal stánkový prodej uzenáøských výrobkù 

øeznictví pana Lukáše Gebauera a vedle KD 
se vaøil ovar pro návštìvníky hodù. Ovar pro 
obèany pøipravil starosta s místostarostou. 
Nechybìlo také tekuté obèerstvení. Prodej zaèal 
po 8. hodinì a obìdové menu bylo k dispozici 
od 10 hodin. K poslechu letos hrála cimbálová 
muzika Vedrovci a Grunt.

31.1. podìkovala koordinátorka Tøíkrálové 
sbírky Marie Hanušová obyvatelùm S. Lazcù za 
dary do Tøíkrálové sbírky 2022. V obcích na 
Opavsku letos vykoledovali 1 295 723 Kè. 
V Opavì pak dalších 641 677 Kè. V Suchých 
Lazcích se vybralo celkem 13 169 Kè.
Od 2. února se obnovila standardní otevírací 
doba prodejny Tempo Opava - Suché Lazce. 
Otevírací doba je od pondìlí do pátku 6:30 - 
11:00, 14:00 - 17:00 hodin a v sobotu od 6:30 - 
11:00 hodin. Personál prodejny Tempo se tìší na 
vaši návštìvu.
Opavská ordinace MUDr. Kašpárka byla v pátek 
4.2. a 11.2.2022 uzavøena. MUDr. Øimák zas-
tupoval od 7:00 do 11:00 hodin.
Dne 5. února v mìstské sportovní hale v Otro-
kovicích získal Oldøich Kubesa ve støelbì z kuše 
4. místo. Sabinì Kubesové bránily v úèasti 
epidemiologická opatøení. Více na stranì 10.
Dle informací místostarosty, byli obèané na 
webu 7. února informováni, že zaèaly výko-
pové práce kanalizaèní stoky na ulici Støední od 
7.2.2022. Køižovatka ulic Pøerovecké a Støední 

duben 2022



strana

byla bìhem výkopù uzavøená a jezdilo se po 
objízdné trase. Dopravní obslužnost byla 
zajištìna. Výkopové práce na ulici Jièínské byly 
pøesunuty, dokud nedošlo k pøeložení vody.
V sobotu dopoledne 12. února uspoøádali 
èlenové SDH akci Bruslení s hasièi. Mladí 
hasièi, vedoucí a také ti nejmenší, vyrazili 
autobusem do zábavního parku Skalka ve 
Vøesinì. Více na stranì 27.

Dne 17.2. informoval místostarosta obèany na 
webu o postupu prací na druhé polovinì 
Støední ulice. Firma POHL se posunula v rea-
lizaci hlavní stoky do druhé poloviny ulice 
Støední, za køižovatku s Májovou. Bìhem 
denních prací byla slepá èást ulice Støední 
nedostupná pro dopravní obsluhu. Vždy na 
konci pracovního dne byla dopravní obslužnost 
obnovena. Mezitím se dokonèovaly jednotlivé 
kanalizaèní pøípojky na ulici Májová, poté se 
zaèaly realizovat na ulici Støední. V horní èásti 
Jièínské bylo provedeno pilotování v blízkosti 
domu pana Steyera.
UPOZORNÌNÍ: Opakovanì upozoròujeme 
obèany, kteøí mají nutkání již nyní provádìt 
domovní pøípojky na svých pozemcích k ještì 
neotestovaným a nezkolaudovaným šachticím. 
Pøebírání jednotlivých domovních pøípojek spo-
leèností SmVaK podléhá pøísným kritériím, jako 
je oficiální projektová dokumentace, dokonalá 
fotodokumentace bìhem realizace pøípojky 
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a pøedávací protokol podepsaný zodpovìdnou 
osobou. Bez tìchto náležitostí nebude pøipojení 
ke splaškovému øadu povoleno a hrozí více 
náklady s opìtovným odkrytím provedené práce 
nebo pokuty ze strany úøadu. Proto prosíme 
o zastavení svévolného realizování domovních 
pøípojek v této fázi projektu.
Dne 13. února došlo k poškození pomníku 
padlých rudoarmìjcù na Strážnici neznámým 
vandalem. Pomník byl doèasnì odvezen k opra-
vì odbornou firmou a bude namontován až 
opadnou emoce kolem událostí na Ukrajinì. 
Za zmínku jistì stojí, že jeden z padlých byl 
ukrajinského pùvodu. 
Ve ètvrtek 17. února došlo pøi kopání kana-
lizaèní stoky k poškození vodovodního øadu na 
ulici Støední 10 a 11. V pátek 18.2. probíhala 
oprava vodovodní pøípojky Pøerovecká è. 2/10, 
Støední è. 10 a è. 11. a byla pøerušena dodávka 
vody pøibližnì do 14:00 hodin.
Ve støedu 23. února byla ordinace praktického 
lékaøe v Suchých Lazcích uzavøena a výjimeènì 
v tento den ordinoval lékaø v opavské ambulanci 
Maøádkova v obvyklé dobì 8:00 - 12:00 hodin.
Ve ètvrtek 24.2. a v pátek 25.2. MUDr. Vít 
Kašpárek neordinoval z dùvodu dovolené. 
Zástup zajiš�oval MUDr. František Øimák 
v dobì 7:00 - 11:00 hodin.
Ve ètvrtek 24.2. brzy ráno Rusko vojensky 
napadlo Ukrajinu. Stalo se to ihned po projevu 
prezidenta Vladimíra Putina, ve kterém oznámil 
"speciální vojenskou operaci" na Donbase. 
Rusko uvedlo jako dùvod invaze ochranu Rusù 
na území Ukrajiny konkrétnì v Donìcké 
a Luhanské lidové republice.
Dne 26.2. byl na webu zveøejnìn harmonogram 
strojního zametání vozovek na rok 2022. 
1. termín: 14.4.(èt.), 12.5.(èt.), 9.6.(èt.), 7.7.(èt.), 
4.8.(èt.), 1.9.(èt.), 29.9.(èt.).
2. termín: 15.4.(pá.), 13.5.(pá.), 10.6.(pá.), 8.7. 
(pá.), 5.8.(pá.), 2.9.(pá.), 30.9. (pá.).
Pro každý mìsíc jsou navrženy dva možné 
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po pùl ètvrté zúèastnilo nìkolik desítek obèanù 
z obce a okolních vesnic. Vstupné bylo dobro-
volné. Pro zcela zaplnìný sál pøipravili poøa-
datelé chutné obèerstvení. Kromì samotné 
pøednášky pana Sáòky si mohli návštìvníci 
prohlédnout dva krásné modely budov 
zapùjèené ze Štítiny. (Štítinský zámek a štítin-
skou krèmu.) Více než dvouhodinová pøednáška 
byla velmi zajímavá a slavila velký úspìch.

Dne 14. bøezna zrušilo ministerstvo zdravot-
nictví povinnost nošení respirátorù s výjimkou 
hromadné dopravy a zdravotnických a sociál-
ních zaøízení.
Vzhledem k èastým dotazùm na realizaci 
pøípojek jsme 16.3. na webu zrekapitulovali 
informace pro nìkolik nejèastìjších dotazù.
Pøípojky se dìlají postupnì v závislosti na trase 
hlavní stoky. Pøed samotným umístìním 
pøípojky budou obèané kontaktování panem 
Hackenbergem (604 460 409), který s nimi 
projde možnosti pøipojení a urèí vhodnou trasu 
a výšku. Následnì firma POHL nainstaluje 
pøípojku dle zákresù pana Hackenberga.
"Následná realizace pøipojení jednotlivých 
domovních odpadních pøípojek podléhá urèitým 
pravidlùm. Musí být vypracován projekt a celá 
realizace pøipojení zdokumentována už bìhem 
realizace. V obci bude urèen dozor, který zajistí 
zdokumentování øádného provedení každé jedné 
pøípojky. Prosíme, nepouštìjte se bezhlavì bez 

termíny úklidu. První termín je hlavní, v tento 
den bude zahájeno strojní zametání. Druhý 
termín je urèen k pøípadnému dokonèení úklidu. 
V pøípadì špatných povìtrnostních podmínek 
bude zahájení nebo dokonèení úklidu odloženo 
na nejbližší pracovní den, pokud nebude s pøed-
staviteli pøímìstských èástí dohodnuto jinak.
V pondìlí 28.2. probíhala pøibližnì do 14:00 
hodin oprava na vodovodu èást ul. Støední 17. 
- porucha è. 107463 a souèasnì také oprava 
vodovodního øadu v ulicích Návrší è. 2 a Ve 
Dvoøe, kde byl porušený vodovod - porucha 
èíslo 107464.
Dne 1. bøezna informoval starosta obèany 
o možnosti platit za komunální odpad na 
obecním úøadì, a to jak v úøedních hodinách 
asistentky starosty, tak v rámci provozní doby 
pošty PARTNER. Novì tedy mùžete platit 
poplatek za psy i popelnice pøímo na obecním 
úøadì v Suchých Lazcích.

V pátek 4.3. probíhala od 9 hodin do 14:00 
hodin oprava pøekopnutého vodovodu na ulici 
Ve Dvoøe a Návrší - nahlášená porucha èíslo 
107512.
V nedìli 13. bøezna v obecním sále v Nových 
Sedlicích, uspoøádal novosedlický Klub žen, 
Šmajdalové a Obecní úøad Nové Sedlice besedu 
s kronikáøem panem Tomášem Sáòkou. Beseda 
zamìøená na "Vesnické krèmy a formanské 
hospody v N. Sedlicích a okolí" se odpoledne 

duben 2022
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tohoto do realizace. Již bylo øeèeno, že nezdoku-
mentovaná pøípojka nebude SmVaKem pøi-
pojena," upøesnil místostarosta Ing. Václav 
Skuplík. Pokud budou obèané chtít využít 
služby obce a použít projektanta pana Libora 
Horáka z Mokrých Lazcù (pan Kamil Koøistka 
má na starost Komárov), kontaktujte asistentku 
starosty paní Z. Kubicovou na tel. 604 229 398, 
pøípadnì osobnì na poštì PARTNER. Pan 
projektant L. Horák vám pøipraví potøebnou 
projektovou dokumentaci, pøedvyjedná územní 
souhlas a dokumentaci pro SmVaK. Postupuje 
vždy po blocích domù (cca 6-8 domù dle 
situace), takže pokud jste nahlášeni u asistentky, 
nemusíte se obávat, budete vèas kontaktováni 
(na kontakt, který uvedete paní Kubicové).
Pokud mají obèané svého projektanta, a chtìjí 
si povolení obstarat sami, je to samozøejmì 
možné. Pøipojit se bude možné až po kolaudaci 
hlavní kanalizaèní stoky! (Což nebude døíve než 
v øíjnu 2022) a po splnìní všech zákonných 
povinností (územní souhlas, povolení SmVaK 
apod.)
Dne 21.3. došlo k další poruše na vodovodním 
øadu v ulici Støední 24 a Jièínská. SmVaK 
provádìl opravu na vodovodním øadu od 8:00 - 
14:00 hodin. Souèasnì byla od 9:00 do 13:00 
hodin odstranìna porucha a ulici Jièínská 5.
Bìhem víkendu od 26. do 27.3.2022 na halovém 
mistrovství ÈR ve støelbì z kuší v Kostelci na 

Oznámení o plánovaném pøerušení dodávky 
elektrické energie è. 110060821677 dojde dne 
8.4.2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Plánovaná 

odstávka zahrnuje tyto lokality: Pøerovecká: è. 
o. 1a, 1b, 2, 5, 5a, 7. Kat. území Suché Lazce 
(kód 759180): parcely è. 890/4, 890/7, 904/2 

Jedná se o spodní èást obce Suché Lazce
kolem Zemìdìlského družstva.

Hané získal Oldøich Kubesa 7. místo. Sabina 
Kubesová obsadila druhou pøíèku ve své 
kategorii. Více na str. 11.
Dne 28. bøezna byl na webu zveøejnìn rozpis 
mistrovských zápasù Lazio - jaro 2022. 
Více na stranì 24.
Ulice Jièínská byla od 30.3.2022 do 8.4.2022 
zcela neprùjezdná pro automobily i pro pìší 
z dùvodu provádìní výkopových prací.
Dne 1.4. od 8:00 do 14:00 hodin probìhla 
plánovaná odstávka elektrické energie è. 1100
60821515. Odstávka se dotkla témìø celé obce.

SDH Suché Lazce pøipravilo pro dìti a vedoucí 
v sobotu dopoledne 2. dubna výlet do ostrav-
ské ZOO. Dìti si výlet autobusem navzdory 
neèekané snìhové nadílce užily.
První vývoz bio nádob probìhl dne 4. dubna 
2022 v pondìlí ráno. Další vývozy budou 
následovat každé pondìlí v sudém týdnu.

Redakce David Závìšický
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Historické fotografie naší obce, které se podaøilo najít díky našim spoluobèanùm

Stejný zábìr v 50. letech. Zdroj: Max Svaèina

Podvihovský mlýnek, zleva døevìný sál, hospoda (Gasthaus) a výmìnek. Zdroj: Max Svaèina
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klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

I pøes nepøízeò protiepidemiologických naøízení 
v prosinci 2021 se podaøilo Støeleckému klubu 
polní kuše Suché Lazce uspoøádat tradièní 
poslední závod roku Mikulášskou nadílku. 
Závod se konal 18.12.2021 v tìlocviènì zákla-
dní školy v Komárovì a zúèastnilo se ho celkem 
18 støelcù. Oldøich Kubesa bojoval o druhé 
místo až do posledního šípu a tento boj nakonec 
vyhrál. Sabina Kubesová se zúèastnila svého 
prvního halového závodu v sezónì 2021/2022 
a všechny svým výkonem pøekvapila, když se 
umístila taktéž na 2. místì. Petr Ogrocki se ze 
zdravotních dùvodù tohoto závodu nezúèastnil. 
Po oficiálním závodì následovala Mikulášská 
nadílka. Tento závod se støílel na pouhé tøi šípy, 
na speciální terèe, o speciální ceny a všichni 
proti všem, napøíè kategoriemi. Všechny ceny 
Mikulášské nadílky si odvezli støelci z oddílu 
Savana klub kuší Kostelec na Hané. První místo 
získala Irena Hynková, druhé místo Lukáš 
Andrés a tøetí místo Jan Nedìlník. Halová 
sezóna pokraèovala 15.1.2022 v Kostelci na 

Hané. Oldøich Kubesa nenavázal na výsledek 
domácího závodu a tentokrát se musel spokojit 
se 4. místem. Petr Ogrocki skonèil hned za 
týmovým kolegou na 5. místì. Sabina Kubesová 
se závodu z dùvodu epidemiologických opatøení 
nemohla zúèastnit. 
Druhý závod roku 2022 se uskuteènil 5.2.2022 
v mìstské sportovní hale v Otrokovicích. 
Oldøich Kubesa zopakoval podobný výkon jako 
v pøedchozím závodì a bohužel se opìt umístil 
na 4. místì. Petr Ogrocki dokázal zvýšit svùj 
bodový zisk, ale i tak mu to nestaèilo na lepší 
než 6. místo. Sabinì Kubesové opìt bránily 
v úèasti epidemiologická opatøení.
Vrcholem halové sezóny bylo mistrovství ÈR, 
které bylo tentokrát v režii oddílu TJ Sokol 
Plumlov. Mistrovství probìhlo bìhem víkendu 
26. - 27.3.2022 v Kostelci na Hané ve dvou 
disciplínách, a to v disciplínì IR 600 a elimi-
naci. O mistrech republiky v IR 600 se roz-
hodovalo první støelecký den. Zároveò tyto 
výsledky urèovaly výchozí pozici do následné 
eliminace. Oldøich Kubesa i pøes velké ambice 
nakonec na medaili v disciplínì IR 600 nedosáhl 
a skonèil až na 7. místì v kategorii seniorù. Petr 
Ogrocki nepodal výkon dle svých pøedstav, což 
bylo zpùsobeno poruchou na zbrani, a celý 
závod tak odstøílel s náhradní kuší. I pøesto se 
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nemusel za svùj výkon stydìt a v koneèném 
hodnocení obsadil 9. místo, rovnìž v kategorii 
seniorù. Po uvolnìní restrikcí se mistrovství 
ÈR mohla zúèastnit a rozšíøit tak kategorii žen 
Sabina Kubesová. Ta i pøes vynechané závody 
nezapomnìla na své støelecké umìní a svým 
výkonem nestaèila pouze na nejlepší Hanu 
Nedìlníkovou (Savana klub kuší Kostelec na 
Hané). Druhý den se hned v prvním kole elimi-
nace Petr Ogrokci støetl s Petrem Pocházkou, 
který jej vyøadil z dalších soubojù. Oldøich 
Kubesa narazil na druhého nejlepšího støelce 
mistrovství a stejnì tak jako Petr Ogrocki, 
neprošel pøes první kolo eliminace. Sabina Kubesová díky výsledku z prvního dne mìla 

v prvním kole volný postup. V semifinále ji pak 
vyzvala na souboj Irena Hynková, kterou 
porazila v pomìru 5:1, a postoupila tak do 
finále, kde na ni èekala mistrynì ÈR Hana 
Nedìlníková. Sabina ve finále bojovala co to 
šlo, ale pøekvapení se nakonec nekonalo a pro-
hrála v pomìru 5:1. I pøesto byla se svým 
výkonem nadmíru spokojená. Dne 23.4.2022 
by mìla být zahájena venkovní sezóna jarním 
závodem, který již tradiènì poøádá oddíl TJ 
Opava na fotbalovém høišti v Litultovicích. 
V Suchých Lazcích je plánován závod na 4.6. 
2022. Pøijïte podpoøit naše støelce.

Klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

Foto: Jana Koleòáková
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Vstupujeme do nového roku s pøáním dobrého 
zdraví a pohody v našich rodinách. Na ledno-
vém setkání nás pøivítala vedoucí klubu J. 
Kuloviaková a popøála nám pøedevším zdraví 
a také projevila radost, že jsme se všichni sešli. 
Vedoucí rovnìž pøivítala naše dlouholeté èleny 
klubu pana L. Tichopáda a T. Vaška, který je 
èlenem už od založení klubu a bude to už 30 let. 
Oba èlenové nám oznámili, že pro svùj zdravo-
tní stav už nebudou klub navštìvovat. Anna 
Loudová za všechny podìkovala obìma za vše, 
co pro klub udìlali a vedoucí klubu jim pøedala 
dárek. V klubu jsme pøivítali dvì nové èlenky - 
M. Šustkovou a A. Ludvíèkovou a popøáli, a� se 
jim v klubu líbí.
S dárkem a kvìtinou jsme blahopøáli paní H. 
Volné k jejím 70. narozeninám. Pøáli jsme jí, 
co za peníze není k mání, hodnì štìstí, zdraví 
a splnìná pøání. Rovnìž J. Friedlová k svým 72. 
narozeninám od nás dostala kvìtinu s pøáním 
všeho nejlepšího a dobrého zdraví. Ve volné 
zábavì M. Pchálková nám øekla nìkolik 
"Prajzackých fórkù" a bylo se opravdu èemu 
zasmát. Nìco málo z nich.
- "U Baèe. Chèela bysem take nizke butky. 
Myslíte polobotky? Ale ni, na polo butky mam."

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce - "Vleze èetka v Opavì do galanterie a pta se 
mladeho prodavaèe. Maèe nièi? Synek leèi za 
vedoucim a pravi. Pane vedouci, pojïte mi 
pomoct, je tam jakasi pani a ta mluví èínsky."
- "U masaøe je fronta, stara èetka se sednì na 
lavku a usnì. Jak už je na raji, masaø ju budži. 
Èetka spièe? Rozespala èetka pravi. Ni z kyty."
- "Víte, kdo objevil Ameriku? No pøeci Prajzaci. 
Jak tam pøijel Kolumbus, na bøehu sedžela èetka 
Maryka. Kolumbus ju poznal a pravi. Á Maryka, 
od te doby je to Amerika."
V tomto mìsíci šestnáct èlenù navštívilo krásné 
pøedstavení "Mamzelle Nitouche" v opavském 
divadle. Byl to krásný kulturní zážitek. Také 
rádi chodíme do pøírody. Nìkteøí èlenové zajeli 
vlakem do Dìhylova a odtud pìšky do skalní 
osady u Jilešovic v pìkné pøírodì. Po obìdì 
vlakem zpìt domù. Únorové setkání se nám 
vydaøilo. Èlenové klubu mìli za úkol pøijít 
obleèeni "Retro". Byli jsme pøekvapeni co, 
všechno se ve skøíních našlo. Každé obleèení 
bylo zajímavé a upoutalo pozornost. Nìkteøí 
z nás narazili na problém, a to na míry v pase, 
a nejen v pase. Vysvìtlení bylo jednoduché. 
Èastým praním se obleèení nìjak srazilo. 
Tøíèlennou porotu èekal nelehký úkol, vybrat ty 
nejlepší modely. Na prvním místì se umístili 
manželé Kaštovští. J Kaštovská lázeòská 
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kostýmù, paruk, komparsistù a dalších nále-
žitostí. Pøeèetla humorné povídání "Ach jo ti 
chlapi" o tom, jak muži nakupují. Dobøe jsme se 
bavili. Tøináct našich èlenù si zašlo do kina 
CineStar v obchodním domì Breda&Weinstein 
na film "Š�astný nový rok2: Dobro došli."
V bøeznu naše setkání bylo slavnostnìjší. Naši 
muži nezapomnìli na svátek MDŽ, a tak nám 
ženám s láskou pøedali tulipán a podìkovali za 
vše, co pro rodinu dìláme. Mezi nás pøišly "dvì 
žákynì" základní školy Liduška Heèková 

panièka okouzlila lázeòského šviháka Stanislava 
Kaštovského na kolonádì. Zajímavým 
obleèením z doby Hippies - š�astné dìti zaujala 
J. Kuloviaková, A. Loudvíèková, a tak se 
umístily na druhém místì. Tøetí pøíèku získaly 
M. Jedlièková a M. Šustková, dvì sousedky se 
sešly pro nákupu v místním konzumu.
Kvìtinou jsme popøáli paní J. Kaštovské k jejím 
73. narozeninám a pøáli jsme hlavnì zdraví. A. 
Loudová pøedèítala pøítomným zajímavosti, kde 
se toèil film "Marie Terezie". Kolik bylo tøeba 

duben 2022
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a Helena Volná, které si pøipravily pìkný 
kulturní program k tomuto svátku. Program se 
nám líbil, a tak byly odmìnìny potleskem.
Nezapomnìli jsme popøát K. Sasové k jejím 70. 
narozeninám a M. Friedlové k 75. narozeninám 
a pøedali jsme kvìtiny a dárek. Pøáli jsme hlavnì 
zdraví, k tomu hodnì štìstí, dobrou náladu 
a elán do dalších let. Pøipili jsme na jejich zdraví 
a oslavenkynì nás odmìnily dobrotami. Velmi 
zajímavou èástí našeho setkání byla taková mini 
výstavka vzpomínkových pøedmìtù, kterých si 
vážíme a máme je po rodièích nebo prarodièích. 
Nechybìly krásné historické pohledy, nebo 
sbìratelské klenoty jako známky, fotografie 
hercù a zpìvákù, zvoneèky, výstøižky dùležitých 
novinových zpráv a tøeba rùzné balené cukry. 
Byli jsme pøekvapení, co všechno doma máme. 
Nejzajímavìjší rodinné pøedmìty byly od paní 
M. Jedlièkové. Byly to pøekrásné figurky ze soli 
nebo z 1. svìtové války vojenská známka a foto-
grafie B. Desenského. Ve volné zábavì jsme 
si zahráli slovní hry, u kterých jsme se bavili 
a hlavnì zasmáli. Prožili jsme krásné odpoledne 
s dobrou náladou.
Poslední bøeznovou akcí byla návštìva kina 

Foto: Stanislav Kaštovský

CineStar v obchodním domì. Film "Srdce na 
dlani" shlédlo našich šestnáct èlenù a odcházeli 
z kina spokojeni. Snažíme se, aby èinnost naše-
ho klubu byla pestrá a zajímavá a mohla tak 
oslovit další dùchodce, kteøí by pøišli mezi nás.

za klub dùchodcù Anna Loudová
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Foto: Tereza Vavreèková

Fotografie ze zdobení stromeèku v kapli Sv. Andìlù strážných dne 19.12.2021.
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Stejnì jako v uplynulých letech se i naše farnost 
zaøadí mezi více než 1500 kostelù v naší repu-
blice, kde probìhne NOC KOSTELÙ, a to 
v pátek 10. èervna 2022 od 17:00 hod. Do kaple 
Sv. Andìlù strážných v Suchých Lazcích zve-
me všechny, kteøí chtìjí nasát veèerní atmosféru 
dominanty naší obce. Noc kostelù bude zahájena 
mší svatou, poté bude následovat beseda s pre-
zentací, vedena kronikáøem panem Tomášem 
Sáòkou z Nových Sedlic. Na závìr se uskuteèní 
koncertní vystoupení chrámového pìveckého 
sboru Cantate Domino z Komárova. Celá akce 
bude obohacena o výstavu výtvarných prací 
žákù ZŠ ze Suchých Lazcù. 

Mgr. Vendula Foltýnová

Pozvánka na Noc kostelù 2022

Petr Teichmann zve všechny spoluobèany na 
tradièní zájezd do termálních lázní ve Slovinsku. 
Tøídenní zájezd do Moravské Toplice, který 
poøádá probìhne v termínu od 26. do 29. kvìtna 
2022. Ubytování bude tradiènì v hotelu Therme 
3000. Pøípadní zájemci se mùžou pøihlásit 
u pana Petra Teichmanna na tel. 603 509 878. 

Pozvánka na zájezd do Slovinska
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Škola je v plném proudu, pøinášíme nìkolik 
zpráv z prùbìhu školního roku. V pondìlí 31. 
ledna 2022 dostali žáci pololetní vysvìdèení 
a v pátek za odmìnu mìli pololetní prázdniny, 
které využili k zimním radovánkám a pobytu 
v pøírodì. S novým pololetím se pomalu vše 
vrací k normálu, dìti nejsou stresovány testo-
váním na Covid-19, rouškami ani karanténami, 
dokonce jich ani moc není nemocných! Od 21. 
února probíhaly týdenní jarní prázdniny, 
které opìt mnoha rodièùm i dìtem umožnily 
pobyt na horách, chatách èi v zahranièí za 
teplem. Všechno se poèítá, aby dìti co nejvíce 
pobývaly venku, otužovaly se a posilovaly 
imunitu pro pøípadný další útok zrádného 
coronaviru. Na zaèátku února se žáci 1.+2. 
roèníku seznámili s prací policie, zásadami 
bezpeènosti a správného chování spolu se 
zástupcem pøíslušníka Mìstské policie Opava. 
Žáci 5. roèníku zase postupnì navštívili vyšší 
stupeò základních škol v Opavì - ZŠ Ilji 
Hurníka a ZŠ T. G. Masaryka, aby se jim lépe 
rozhodovalo, kam postoupit do 6. roèníku. 
A nám po nich bude smutno! Ale budeme se 
tìšit na budoucí prvòáèky, kteøí za námi dorazí 
ve ètvrtek 7. a v pátek 8. dubna 2022 na zápis 

do 1.roèníku. Na školní zahradì jsme s pøícho-
dem jara museli pokácet dva stromy - jeden 
kvùli stáøí a špatnému stavu, druhý kvùli 
napadení døevomorkou. Za pomoc dìkujeme 
panu Honzovi Jedlièkovi, pracovníkùm 
obecního úøadu a také panu Petru Žùrkovi 
a panu starostovi, kteøí pomohli s odvozem 
vìtví. Po stromu zbyl kmen, který byl rozøezán 
na špalky, a ještì slouží dìtem jako sedátka i ke 
skákání v hodinách tìlocviku èi ve školní dru-
žinì. A co nás ještì èeká? Kromì spousty uèení 
i školní výlet a o prázdninách snad i rekonstru-
kce školy, za kterou bojuje pan starosta. My mu 
držíme pìsti a budeme se tìšit na modernìjší a 
novìjší prostory! Krásné jaro i prázdniny všem!

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Zprávièky ze sucholazecké školièky

Foto: ZŠ a MŠ Suché Lazce

duben 2022
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zakreslení vìtrných mlýnù používaly specifické 
úøední znaèky, pomocí kterých se dalo poznat, 
o jaký typ se jedná. Viz strana 21.
Po nìjaké dobì se mi podaøilo najít tøi lokality. 
Znaèky v mapì odpovídaly døevìnému mlýnu.
První byl na mapì z roku pøibližnì 1880 a byl v 
lokalitì Dubovník uprostøed pole mezi Hoš�aty, 
Na Kamencu, Suchýma Lazcema a U køíže.
Druhý byl na mapì z 2. vojenského mapování 
z roku 1836 - 52. Byl umístìn na poli mezi 

Ve zpravodaji z èervna 2019 na stranì 19. jsem 
psal o historii a majitelích vodního mlýna na 
Mlýnku (což je lokalita souèasné pøehrady). 
V naší obci však mlynáøi používali k mletí také 
sílu vìtru. V rodinné kronice Oldøicha Pchálka 
z Opavy mì zaujala zmínka o vìtrném mlýnu 
na Strážnici. Informace o tomto vìtrném mlýnu 
byly dosti obecné, ale podnítily mùj zájem 
o toto téma. Pøedstava to byla velmi zajímavá. 
Jak asi mlýn vypadal? Existoval vùbec? 
Zaèal jsem pátrat v dalších zdrojích a postupnì 
nacházel kousky informací, které zaèaly 
vykreslovat celkovou mozaiku. V obecních 
kronikách nebyla prakticky žádná zmínka až na 
malou výjimku. V kronice z roku 1966 na stranì 
3, kde je popis lokalit zachycený našimi rodáky 
jako byli Kubín Arnošt (*1904), Halška Jindøich 
(*1915), Vašek Tomáš (*1897), Augustin Leifert 
(*1896) a další, je popsána následující lokalita: 
"Strážnica hon è. 4, 5, ... za pamìti našich dìdù 
stával tam kdysi vìtrný mlýn ..." Dalším 
vodítkem byly staré mapy. Zaèal jsem pátrat 
po znaèkách a poznámkách na mapách, které 
by upøesnily jeho polohu. V mapách se pro 

Vìtrné mlýny v Suchých Lazcích.

První lokalita mlýna. Mapa z roku 1880.

Druhá lokalita mlýna. II. vojenské mapování.

První lokalita mlýna. Indikaèní skica 1824-43.
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Olšinkou, Pískovnou a Za kopeèky. Dnes je toto 
místo jižnì za høištìm. Pokud pùjdete polní 
cestou od transformátoru do Nových Sedlic, 
v zatáèce v poli doleva stál mlýn.
Tøetí lokalita byla zaznaèena tužkou v indikaèní 
skice z roku 1824 - 43. Mlýn stál na ideálním 
místì poblíž nejvyššího bodu Strážnice, dnes je 
zde triangulaèní bod. Jednalo se o rùzné mlýny? 
Bylo zde více mlynáøù? Mlynáøi si obvykle 
místa dlouhodobì pronajímali, takže mlýn 
nemusel stát nutnì na jejich parcele. Pozemek 
v té dobì patøil šlechtickému rodu Otto von 
Badenfeld, potomku zámožného opavského 
mìš�ana a soukeníka Martina Èejky (nìm. 
Czeike), mimochodem moc zajímavý rod, který 
v dané dobì vlastnil pøevážnou èást pozemkù 
v Suchých Lazcích a Opavì.
Pravdìpodobným majitelem vìtrného mlýna 
mohl být Johann Skuplík, který mìl v té dobì 
na Strážnici pozemek s domem a hospodáøstvím 
èíslo 109 (nyní è. p. 80/18). To potvrzuje také již 
zmiòovaná kronika O. Pchálka, kde byl jako 
majitel mlýna na Strážnici uveden pan Skuplík 
(souèasným majitelem usedlosti je pan Ing. 
Václav Cepek *1931). V katastrální mapì z roku 
1916 už mlýn zakreslen není. Na pozemku pana 

Cepka (kdysi mlynáøe Skuplíka) byla ještì v roce 
1980 hospodáøská budova s kamennými 
základy, která prvotnì nejspíše sloužila jako 
sýpka. Odpovídá tomu celkový charakter stavby 
s malými okny urèeným k ventilaci, oblouko-
vým pøekladem u vchodu a dalšími typickými 
prvky. Viz fotografie.

V indikaèní skice z roku 1824 - 43 je zaznaèen 
tužkou také již zmiòovaný první mlýn, resp. 
jeho lokalita. Ten byl uprostøed pozemku Josefa 
Bluchy è. 63 v Dubovníku.
I když je v mapách zakresleno nìkolik rùzných 
pozic, jedná se stoprocentnì o jeden a týž mlýn, 
což mi potvrdil také kolega kronikáø Jan Fryèka 

duben 2022

Tøetí lokalita mlýna, indikaèní skica 1824-43.

Sýpka v roce 1980. Zdroj: obecní archív

Sýpka v roce 1985. Zdroj: obecní archív
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z Tìžkovic. "Napøíklad v Tìškovicích jeden 
mlýn takto stìhovali dvakrát a postupnì byl na 
tøech rùzných místech," uvedl Jan Fryèka.

Pøesun døevìných mlýnù údajnì provádìli tak, 
že na kratší vzdálenosti ho nadzvedli a tahali 
koòmi po dubových válcích. U vìtších 
vzdáleností mlýn rozebrali a pak zase složili na 
novém místì. Jak asi mlýn vypadal? V našem 
regionu byla vìtšina vìtrných mlýnù døevìných, 
stejného "beraního" typu jako napøíklad ten 
v Novém Dvoøe. Lze tedy konstatovat, že 
provozovatelem døevìného vìtrného mlýna 
v Suchých Lazcích byl rod Johanna Skuplíka 
ze Strážnice. Mlýn nìkolikrát zmìnil svoji 
pozici a poslední dochované údaje hovoøí právì 
o Strážnici. Posledním z mlynáøského rodu na 
è. p. 80/18 byl pan Alois Skuplík (*6.2.1885), 
který usedlost na Strážnici prodal pøibližnì 
v roce 1976 panu Cepkovi z Ostravy Poruby. 
Alois Skuplík byl synem Ludvíka Skuplíka 
(*3.3.1844 - 21.3.1907). Otec Ludvíka byl již 

zmiòovaný mlynáø Johann Skuplík (*1794 - 
cca 1837).

Popis vzhledu beraního mlýna nìmeckého 
typu:
Mlýn byl døevìný se ètvercovou základnou 
pøibližnì 5x5m, èlenìný do dvou pater. 
Základem mlýna byl trámový køíž ze ètyø 
(podešve) až osmi trámù (apoštole a sedlo) 
usazený na kamenné podezdívce (šlédy). Do 
køíže byl umístìn støedový sloup (tatík), který 
umožnil otáèet celou budovou proti vìtru. 
V prvním podlaží byla mouènice (schránka s 
mouènými síty) a šalanda (vysunutá veranda se 
schody, která sloužila jako protiváha hlavního 
rotoru s lopatkami tzv. perutì, køídla), v druhém 
podlaží byla zanáška (hlavní høídel, paleèné 
kolo, zuby paleèného kola a další). Budova mìla 
sedlovou støechu krytou šindelem. Stìny mlýna 
byly chránìny deskami. Plochu hlavního rotoru 
ventilátoru bylo možné modifikovat dle potøeby 
mlynáøe pøidáváním nebo ubíráním lopatek.

Raabùv mlýn è. 137, Hlavnice, rok 1952.Beraní mlýn Ostrava-Poruba, Jan Somer 1981.
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Pokud vás toto téma zaujalo a chcete se dozvì-
dìt více o vìtrných mlýnech, doporuèuji vám 
knihu Josefa Vaøeky "Vìtrné mlýny na Moravì 
a ve Slezsku" z roku 1982. Další informace 
najdete také na webu www.povetrnik.cz.

Redakce David Závìšický

Na obrázku J. Scheybala z roku 1965 je vidìt 
prùøez mlýnem.
1. zakonèení krku høídele (hlava)
2. hlavní høídel (val)
3. paleèné kolo
4. zuby paleèného kola (palce)
5. pøíèný trám s ložiskem (stolica)
6. násypný koš na obilí (násypka, koš)
7. pohyblivé dno násypného koše (korèák)
8. kryt mlýnských kamenù (lub) s mlýnskými
   kameny (bìhoun a vytìrák nebo spodek)
9. pøevod mezi paleèným kolem a svislou osou
   (trýb, céví)
10. støední sloup (tatík, otec)
11. bubnový naviják k regulování brzdy (vaèek)
12. tìžká kláda na brzdì (drak)
13. trámový rámec na støedním sloupu (sedlo)
14. vzpìry støedního sloupu (apoštolové)
15. základový køíž z trámù (podešve)
16. rohové trámce kostry
17. trámec na otáèení budovy (oje, ocas)
18. pøechod rozemletého zrna do mouènice
19. schránka s mouènými síty (mouènice)
20. truhla na mouku (trukle)
21. nosný trám druhého podlaží (matka, platva)
22. trámy perutí (pláte)
23. køídla (perutì, lopaty)
24. výplnì perutí (plachty, draèky)
25. pásová brzda (hem)
26. nosné trámy prvního podlaží (dìdek, babka)

Mlýn u osady Horní Nový Dvùr.

Ilustrace J. Scheybala z roku 1965.

vìtr. mlýn zdìný, døevìný zn. 1907

vìtr. mlýn zdìný, døevìný zn. 1865

vìtr. mlýn zdìný, døevìný zn. 1824

vìtr. mlýn døevìný zn. 1824
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24.4.2022 støelecká soutìž Pohár osvobození 
Suchých Lazcù.
Dne 4.6.2022 probìhne Turnaj v nohejbalu 
trojic, který se z dùvodu nepøíznivé pandemické 
situace v minulém roce nekonal.  
Dne 19.6.2022 v dopoledních hodinách pro-
bìhne Soutìž ve støelbì tøíèlenných družstev 
z malorážky pro širokou veøejnost. Následnì 
v odpoledních hodinách téhož dne probìhne 
Soutìž ve støelbì ze vzduchové pušky pro dìti 
a mládež, jakož i další zábavné disciplíny.
V pátek dne 24.6.2022 probìhne Táboráèek, 
tedy pøíjemné posezení s pøáteli u ohnì a posle-
chu hudby.
V dopoledních hodinách dne 22.10.2022 je 
naplánován Místní pøebor ve støelbì z malo-
rážky pro èleny poboèného spolku Skála.
Závìr sezóny bude již tradiènì ve znamení 
brigádní èinnosti se zamìøením na zimní 
uzavøení støelnice a celkového úklidu. Nároèná 
sezóna bude zakonèena odmìnou pro èleny 
spolku v podobì Posledního výstøelu, kdy se 
jednotliví èlenové utkají v rùzných støeleckých 
disciplínách.

Za AVZO Mgr. Jiøí Hajduk

Závìrem roku 2021 se konaly dvì významné 
události týkající se poboèného spolku Skála, a to 
výroèní èlenská schùze a již tradièní sportovní 
akce zakonèující støeleckou sezónu s názvem 
Poslední výstøel. Dne 11.11.2021 probìhla 
èlenská schùze v prostorách støelecké klubovny 
na Strážnici. Program schùze zahrnoval zejména 
pøijetí nových èlenù, projednání zprávy o èin-
nosti spolku za rok 2021, projednání zprávy 
o hospodaøení spolku, projednání plánu èinnosti 
v roce 2022 vèetnì rozpisu garantù na jednotlivé 
akce. Èlenská schùze projednala rovnìž 
navýšení poplatku za poskytnutí prostor 
klubovny veøejnosti a navýšení poplatku za 
spotøebovanou energii, èímž došlo k reakci na 
neustále rostoucí náklady na provoz sportovního 
a spoleèenského zaøízení. Setkání bylo 
zakonèeno diskusí èlenù a stanovením termínù 
plánovaných akcí støeleckého spolku. 
V letošním roce 2022 si èlenové pøipomenou 
významnou událost, a to již 55. výroèí založení 
sportovnì-støeleckého spolku Skála. Dále se dne 
29.12.2021 konala jedna z nejvýznamnìjších 
sportovnì-støeleckých akcí pro èleny spolku 
- Poslední výstøel AVZO 2021. V areálu 
støelnice na Strážnici se sešlo 19 èlenù, pøièemž 
tito se utkali ve støeleckém víceboji 
následujících disciplín. Støílelo se z pìti typù 
zbraní: lehká malorážková puška ZKM 451 
(5 ran), revolver Grant (6 ran), malorážkové 
pistole Margolina (6 ran) a vzduchovky na 
sklopky (5 ran) a na terè (10 ran). O vítìzi 
rozhodl celkový souèet bodù v jednotlivých 
disciplínách. Na prvním místì se umístil Zdenìk 
Diehel, na druhém místì Václav Pchálek a tøetí 
byl Jaroslav Meixner. V roce 2022 èlenové 
støeleckého spolku plánují zorganizovat 
následující akce:
Dne 2.4.2022 probìhne první brigáda na 
zprovoznìní støelnice, na kterou naváže dne 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

Foto: Mgr. Jiøí Hajduk
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Foto: Ing. Bøetislav Janošek

Fotografie z ukonèení sezóny AVZO "Poslední výstøel" ze dne 29.12.2021.

duben 2022
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Pøíprava fotbalového týmu TJ Lazio Suché 
Lazce na jaro 2022
Zimní pøípravu na jarní èást soutìže jsme 
zahájili soustøedìním, které probìhlo ve dnech 
16.2. - 20.2.2022 v Bystøici u Tøince. Ubyto-
vání bylo zajištìno v penzionu Stadion s plnou 
penzí. Soustøedìní jsme zahájili již ve støedu 
pøed veèeøí krátkým ètyøkilometrový bìhem. 
Ètvrteèní program zaèal ranním bìhem pøed 
snídaní. Pøi dopoledním bìhání na tartanovém 
oválu nás potrápil vydatný déš�. Odpolední 
trénink na høišti s umìlou trávou nám již 
zpøíjemòovalo sluníèko. Veèerní trénink v tìlo-
cviènì byl lehèího rázu a byl zamìøen na doved-
nostní soutìže. V pátek byl ranní výbìh a dopo-
lední trénink na fotbalovém høišti. Po obìdì 
jsme se pøesunuli do obce Nýdek. Odpolední 
pohodový výšlap na rozhlednu Velká Èantoryje, 
která leží na èesko - polské hranici, byl 
odmìnìn krásným výhledem do okolí. Veèer 
následoval bazén, kde probìhl mimo jiné 
i trénink "Lazio akvabel" a v tìlocviènì turnaj 
tøíèlenných družstev v nohejbale. V sobotu 
dopoledne byl trénink na fotbalovém høišti 
a pøíprava na odpolední zápas v Tøinci. Utkali 
jsme se s týmem TJ Milíkov, který hraje okresní 

TJ Suché Lazce - Lazio pøebor. Hráli jsme vyrovnaný zápas a sahali po 
výhøe. Bohužel poslední støela zápasu skonèila 
v naší bránì, a tak jsme se rozešli smírnì 4:4. 
Soustøedìní jsme ukonèili nedìlním obìdem. 
Soustøedìní se povedlo a doufáme, že pøíští 
zimu opìt nìkam vyrazíme. Po velice úspìšném 
soustøedìní ve Španìlsku v roce 2020 zvažu-
jeme soustøedìní v Øecku.

Rozpis soutìžních utkání - jaro 2022
2.4.2022 15:30 Suché Lazce - Budišovice
9.4.202 15:30 Dobroslavice - Suché Lazce
16.4.2022 16:00 Suché Lazce - Služovice
23.4.2022 16:00 Pustá Polom B - Suché Lazce
30.4.2022 16:30 Suché Lazce - Chvalíkovice
7.5.2022 16:30 Raduò - Suché Lazce
14.5.2022 16:30 Suché Lazce - Hradec n/M B
22.5.2022 16:30 Hrabynì - Suché Lazce
28.5.2022 17:00 Suché Lazce - Horní Lhota
5.6.2022 15:00 Suché Lazce - Skøipov
12.6.2022 15:00 Chlebièov B - Suché Lazce 
Na venkovní zápasy bude opìt možnost pro 
Lazio fanoušky využít dopravu autobusem.
Autobus je vždy pøistaven na obecním høišti 
a odveze i doveze nás zdarma.
Jaro je tady a my se tìšíme na vaši podporu a na 
plný "lazecký stadion".

Za TJ Suché Lazce Josef Doboš ml.
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duben 2022

Zimní soustøedìní LAZIO od 16.2. do 20.2.2022 v Bystøici u Tøince.

Foto: TJ Suché Lazce
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26.

Fotografie ze sedmého roèníku zabíjaèkových hodù ze dne 29. ledna 2022.

Foto: David Závìšický
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Zimní mìsíce jsou pro mladé hasièe vìtšinou ve 
znamení zimní pøípravy v tìlocviènì. Pøelom 
roku však nebyl naklonìn hromadným sportùm 
a ani hasièi nenechali nic náhodì. Tréninky 
mladých hasièù byly tedy do odvolání zrušeny. 
Za v danou dobu platných koronavirových 
opatøení byla dne 10. prosince 2022 
zorganizována Valná hromada v kulturním 
zaøízení obce. Výbor SDH shrnul celoroèní 
èinnost a plán èinnosti i rozpoèet pro rok 2022.
V pravidelných dvouletých cyklech absolvují 
vedoucí mládeže "obnovu" školení vedoucího 
mládeže. Toho letošního se v sobotu 22. ledna 
zúèastnilo z naší obce celkem 15 vedoucích 
mládeže, a to v kulturním zaøízení v Jamnici. 
Vedoucí se dozvìdìli pár novinek, plán akcí pro 
letošní rok a oživili si dùležitá pravidla pro 
nastávající sezónu. Na tutéž sobotu veèer byl 
plánován Tradièní hasièský ples. Výbor však 
nechtìl hosty omezovat, proto se rozhodnul 
i pro letošní rok ples zrušit. Jednu akci se 
zorganizovat povedlo a opravdu stála za to. 
Nebylo jednoduché najít na sobotní dopoledne 
volné otevøené kluzištì, ale byla by opravdu 
škoda odložit i tradièní Bruslení s hasièi. 
Teplota mírnì nad nulou, krásnì sluneèné 

dopoledne 12. února a mladí hasièi s vedou-
cími, ti mladší i se svými rodièi, vyrazili do 
zábavního parku Skalka ve Vøesinì. K dispozici 
tam mìli venkovní zastøešenou ledovou plochu, 
a to na hodinu a pùl jen sami pro sebe. Nìkteøí 
stáli na bruslích poprvé v životì, ale témìø 
všichni po hodnì dlouhé dobì. Nikomu to však 
nevadilo, úèelem bylo trošku se protáhnout, 
dobøe se pobavit a hlavnì se zase vidìt. 
A to bylo beze zbytku splnìno.
K pravidelným venkovním tréninkùm se 
bìhem února zaèali scházet alespoò starší žáci 
a dorostenci. S velkým nadšením zaèaly od 
bøezna tréninky mladších žákù a pøípravky. 

1 688 duben 2022

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce
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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 èervnu 2022, 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, duben 2022 náklad 350 výtiskù

redakce
David Závìšický

28.

Koneènì bez omezení a za trochu solidního 
poèasí. Mladé hasièe èeká perné jaro, soutìže, 
dokonce i dùležité klání na domácí pùdì. 
V nedìli dne 8. kvìtna probìhne v Suchých 
Lazcích jarní kolo hry Plamen.
Než se však rozebìhne jarní kolotoè, pojedou 
dìti 2. dubna se svými vedoucími na výlet do 
ostravské ZOO. Všechny èarodìjnice z vesnice 
a okolí èeká slet èarodìjnic, v sobotu 23.4. na 
Strážnici.
Bìhem zimních mìsícù byla v hasièské zbroj-
nici provádìna pravidelná údržba, menší 

opravy, brigády a bylo vymalováno zázemí 
hasièské zbrojnice.
V plánu je sbìr železného šrotu v obci, a to 
v sobotu dne 9. dubna. Bìhem tohoto dopo-
ledne probìhne u hasièárny také sbírka šatstva, 
obuvi a potøeb do domácnosti pro potøeby 
Armády spásy.
Nezbývá než doufat a vìøit, že naplánované 
akce nic neomezí nebo nezastaví a že poèasí 
bude trochu pøát.

Za SDH Pavla Benšová

duben 2022

Foto: SDH Suché Lazce
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