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srdeènì Vás vítám u dalšího vydání Suchola-
zeckého zpravodaje, který pøináší bohaté ohlé-
dnutí za spoleèenským, kulturním, ale i jinými 
sférami života naší obce. Máme pøed sebou 
léto a já vìøím, že po té dlouhé dobì covidové 
si koneènì užijeme plnohodnotné léto plné 
zábavy a snad i nìjakého toho odpoèinku od 
každodenních starostí. 

Vážení spoluobèané,

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

V rámci kulturního léta máme již za sebou 
vydaøené akce Gulášfest a Dìtský den, který 
mìstská èást poøádá ve spolupráci s našimi 
fotbalisty. Chci podìkovat všem, kteøí se 
podíleli na organizaci tìchto akcí, a jelikož 
v pøípadì Gulášfestu vyšlo poèasí tak akorát 
a na Dìtský den naprosto úžasnì, tak vìøím, že 
celková spokojenost i našich obèanù. a pøedev-
ším dìtí byla veliká. Rád bych také podìkoval 
našim spolkùm za organizování nohejbalu 
trojic (AVZO) a našemu klubu rodièù za dìtský 

karneval. Pøi zmínkách o akcích musím zmínit 
i skvìlé umístìní našich dùchodcù na hrách 
v Mokrých Lazcích, kde jsem byl osobnì pøí-
tomný, a skvìlé druhé místo je nejen parádní 
odmìnou za sportovní výkony dùchodcù, ale 
také velmi dobrá reprezentace Suchých Lazcù, 
za což jménem obecního úøadu velmi pìknì 
dìkujeme. Pokud gratulujeme dùchodcùm za 
skvìlé druhé místo, tak ještì o jeden stupínek 
lépe to vyšlo a pomyslné zlato brali sucholazeètí 
hasièi nad 35 let na závodech v Oticích (okrs-
kové kolo v požárním sportu), a taktéž je mojí 
milou povinností za obecní úøad podìkovat za 
velmi dobrou reprezentaci Suchých Lazcù. 
No a do tøetice tady máme jeden individuální 
úspìch v kategorii nejlepší sportovec okresu, 
kde se Sabina Kubesová umístila na krásném 
10. místì a my ji všichni velmi gratulujeme. 
Samozøejmì naše obec nežije pouze kulturním 
životem, ale jsem velmi rád, že se daøí inves-
tovat do našeho rozvoje. Dokonèení splaškové 
kanalizace se pomalu ale jistì blíží do svého 
finále. V této souvislosti opìt upozoròuji naše 
spoluobèany, že stále platí nabídka na projek-
tanta pana Horáka, který Vám zajistí územní 
povolení pro napojení do splaškové kanalizace, 

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

Vyšla nová kniha o S. Lazcích, více na stranì 20.

cerven

Nová kniha
v prodeji na poštì
v Suchých Lazcích

240 Kè
Další díl edice.

Nákupem podpoøíte tisk knihy.
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které potøebujeme všichni z nás. Taktéž stále 
platí informace, že pøi samotné realizaci pøípoj-
ky z Vašeho domu do pøipravené pøípojky 
z hlavní stoky kanalizace opravdu doporuèu-
jeme mít zhotovenou plnou fotodokumentaci 
pøipojení a taktéž je nutné mít oddìleny 
splaškové vody od vod deš�ových, pøièemž 
deš�ové vody musí být svedeny do souèasné 
deš�ové kanalizace. Pan projektant Horák již 
zaèal intenzivní práci na zhotovování územních 
rozhodnutí a vše jde podle plánu. Jedna zásadní 
informace, která by mìla v souvislosti s naší 
novou splaškovou kanalizací urèitì zaznít je ta, 
že budu zastupitelstvu mìstské èásti navrhovat 
zøízení dotaèního titulu, který bude øešit získání 
dotace na poøízení domovní èistièky odpadních 
vod pro ty, kteøí z objektivních dùvodù nebudou 
moci být pøipojení na splaškovou kanalizaci. 
Tato dotace by mìla být ve výši 60.000 Kè 
a bude urèena pro obèany Suchých Lazcù s trva-
lým bydlištìm v naší obci. Kompletní informace 
k této dotaci, pokud jí zastupitelstvo schválí, 
budou uveøejnìny ve všech našich dostupných 
zdrojích. Tuto dotaci navrhuji jako jasné a zøe-
telné øešení problematiky nemožnosti pøipojení 
nìkterých nemovitostí ke splaškové kanalizaci. 
Další velkou investicí, která již finalizuje svoji 
pøípravu, je dlouho oèekávaná oprava naší 
základní a mateøské školy, kde bude probíhat 
oprava støechy, která je již v havarijním stavu, 
dále pak bude zrealizována nadstavba nad 
pøístavbou v zadní èásti školy, budou kompletnì 
vymìnìny elektrorozvody, kanalizace, voda, 
budou následnì pøeštukovány všechny stìny 
a samozøejmì dojde k realizaci nových sádro-
kartonových podhledù a nových sociálních 
zaøízení. Celková realizace je dle rozpoètu 
odhadována na 14,5 mil Kè a po 13. èervnu 
by mìl být znám zhotovitel celé stavby. V sou-
vislosti s touto stavbou chci dopøedu podìkovat 
paní øeditelce i všem uèitelkám a samozøejmì 
i zamìstnankyním za zvládnutí celé akce, která 
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si bude vyžadovat zvýšené úsilí v dobì, kdy 
škola nebude v možném užívání a s dìtmi bude 
výuka probíhat mimo prostory školy, a to a� už 
v zasedací místnosti naší hasièárny, v sále Hos-
tince u Baly èi v našem kulturním zaøízení. Rád 
bych podìkoval panu Markovi Steyerovi za 
poskytnutí prostor pro stìhování vybavení školy, 
dále pak panu Tomáši Balovi za poskytnutí 
prostor pro výuku a samozøejmì také našim 
hasièùm, kteøí poskytli svoji zasedací místnost 
pro potøeby výuky školákù. Celá akce je pláno-
vána tak, aby se do prostor školy vrátily co 
nejdøíve školkové dìti a následnì dìti ze školy. 
Vìøím, že celá akce probìhne bez komplikací 
a škola a školka, která si opravené prostory 
nejen zaslouží, ale také již nutnì potøebuje, bude 
po skonèení realizace opìt pøíjemným místem 
pro dìti, ale i personál v lepším "kabátì". 
Dùležitou investicí, jejíž realizace bude probíhat 
v období velkých prázdnin, je bezesporu oprava 
živièného povrchu vedlejších ulièek, a to kon-
krétnì ulic Na Pískovnì, Sedlická, Støední, 
Májová, Jièínská a ulice Ke Strážnici. Mimo 
poslední zmiòované pùjde o kompletní výmìnu 
živièného povrchu, jelikož reálná životnost 
tìchto cest byla výkopem kanalizace ukonèena. 
Na tuto akci jsme získali nemalé finanèní 
prostøedky z rozpoètu mìsta Opavy a z celkové 
èástky 3,6 milionù korun se mìstská èást bude 
finanènì podílet ve výši jednoho milionu korun. 
Další akcí, která již probìhla je generální oprava 
našeho rozhlasu, který již mìl svoji životnost 
opravdu za sebou a mìstská èást na tuto akci 
vyèlenila ètvrt milionu korun. V rámci této akce 
byly vymìnìny všechny venkovní reproduktory 
v obci a byla instalována nová rozvodna, která 
zajiš�uje moderní obsluhu našeho rozhlasu. 
Nový rozhlas teï bude zhruba mìsíc v režimu 
testování, abychom nastavili všechny repro-
duktory v obci na optimální hlasitost a samo-
zøejmì i celkové fungování rozhlasu bude 
nìjaký èas trvat, než se zabìhne do ideálního 
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stavu fungování. Prosím tedy všechny spolu-
obèany o zhruba mìsíèní toleranci nepøesností 
ve fungování rozhlasu tak, aby se vše vyladilo 
do potøeb nejen obce, ale i Vás jako koneèných 
uživatelù rozhlasu. O všech postupech budete 
opìt informováni na našich webových strán-
kách. Další akcí, která je již schválena zastupi-
telstvem a jsou na ni i vyèlenìné finanèní 
prostøedky je oprava naší sochy sv. Jana Nepo-
muckého v kaplièce, kterou bude opravovat 
spoleènost RE-ART Tomáše Oršového a celková 
oprava sochy a dvou pilíøù by mìla stát 151.000 
Kè. Na tuto akci stále ještì probíhá veøejná 
sbírka jak na transparentním úètu, tak finanèní 
prostøedky mùžete darovat na naší poštì na 
obecním úøadì. Oprava sochy by mìla trvat dva 
mìsíce a spoleènì se sochou by mìla být opra-
vena i kaplièka. Vìøím, že v záøí bude vše 
hotovo a my se sejdeme u kaplièky a oslavíme 
úspìšné zakonèení oprav. Zastupitelstvo 
mìstské èásti na svém posledním jednání taktéž 
schválilo dotaci na zhotovení nových vstupních 
vrat pro hasièárnu. Tyto vrata budou již plnì 
automatická a požadavek na výmìnu vzešel 

èerven 2022

pøímo od hasièù. Celkové náklady by se mìly 
pohybovat kolem èástky 80.000 Kè. 
Zastupitelstvo také schválilo dotaci ve výši 
230.000 Kè na materiál pro opravu støechy 
na Strážnici v areálu støelnice, která je již 
v nedobrém stavu a èlenové AVZO si opravu 
tohoto pøístøešku budou provádìt svépomocí, za 
což jim patøí velké díky, jelikož tak šetøí nemalé 
finanèní prostøedky. Závìr mého úvodního slova 
v mnohých pøípadech využívám k podìkování 
za èinnost pro obec a zde bych chtìl podìkovat 
panu Tomáši Balovi a Mirkovi Šimeèkovi za 
organizaci akce ZETOR CUP, dále pak našim 
dùchodcùm podìkovat za starost o obecní zeleò, 
hasièùm podìkovat za uspoøádání hasièské 
soutìže hry Plamen pro dìti na obecním 
fotbalovém høišti a taktéž hasièùm podìkovat 
za uspoøádání èarodìjnic na Strážnici. 
Milí spoluobèané, pøeji Vám všem krásné pro-
žití letních dní, dìtem pøeji, a� si užijí naplno 
letní prázdniny a u dalšího vydání Sucho-
lazeckého zpravodaje na shledanou. 

Starosta Mgr. Petr Oriešèík

Rekapitulace událostí v naší obci od posledního 
vydání zpravodaje. 
Jarní brigáda AVZO na Strážnici se kvùli nepøí-
zni poèasí uskuteènila v náhradním termínu 
v sobotu 9. dubna. Akce se zúèastnilo 10 èlenù. 
Brigáda byla zamìøená na zprovoznìní Støelnice 
na nadcházející sezónu, na jarní údržbu a odzi-
mování areálu. Byly odstranìny podpùrné 
vzpìry z pod støechy, byla vymìnìna závora ke 
vjezdu do areálu, byly smontovány nové 

lavièky, došlo k vyèištìní støech od listí, zahra-
bávání listí a vìtví a k celkovému úklidu areálu. 
Více na stranì 24.
V mistrovském zápase mužù Dobroslavice - 
Suché Lazce, který se hrál v nedìli 9.4. v 15:30 

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický
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hodin, vyhrály Suché Lazce 3:5 (3:1). Góly 
dával 8. Knopp Miroslav, 29. Lukáš Patrik, 43. 
Osmanèík Jan - 20. Malchev Danail (vl.), 48. 
Komenda Denis, 68. Martynek Ondøej, 86. 
Dener Lukáš, 91. Kostka Martin.
V týdnu od 12.4. zaèaly práce na opravách 
obrub a chodníkù porušených v rámci realizace 
domovních pøípojek. Opravy probíhaly na 
ulicích Sedlická, Støední a Májová. Bylo 
provedeno opìtovné zhutnìní a osazení obrub 
s pøedláždìním chodníkù. Po Velikonocích 
pokraèovala firma Karo a Pohl také na ulici 
Pøerovecké. V první fázi byly realizovány 
pøekopy kratších domovních pøípojek bez 
nutnosti pøecházet širší èást vozovky. Práce 
postupovaly od obchodu Tempo smìrem k obec-
nímu úøadu. Dále byla provedena uzavírka ul. 
Pøerovecké v místì od obecní úøad až po køi-
žovatku nad Hostincem U Baly. Objízdná trasa 
vedla po ulici U Kašny. Firma Pohl následnì 
realizovala pøípojky v horní èásti obce od 
køižovatky K Vodojemu smìrem na Pøerovec. 
Souèasnì byl dokonèen zbytek kanalizaèní 
stoky od pøeèerpávací stanice na Pøerovci až 
k mostku za vjezdem k budovì è. 154 na ulici 
Pøerovecká. Bìhem té doby platila na ulici 
Pøerovecká vícenásobná dopravní omezení. 
(Zdroj: místostarosta Ing. Václav Skuplík)
Dne 13.4. byl zveøejnìn zápis z 19. zasedání 
zastupitelstva MÈ Suché Lazce, konaného dne 
8.2.2022 v 18:15 hod. Na tomto zasedání byly 
projednávány body: bod 6. Schválení rozpisu 
rozpoètu MÈ Suché Lazce, bod 7. Schválení 
dotací pro složky pro rok 2022, bod 8. Schválení 
využití dotace roku 2021 pro ZŠ a MŠ v roce 
2022, bod 9. Schválení dodatku è. 1 k nájemní 
smlouvì pro praktického lékaøe, bod 10. Schvá-
lení dodavatele na projektovou dokumentaci pro 
realizaci nového zázemí pro obecní sportovištì, 
bod 11. Oprava kaplièky sv. Jana. Všechny 
zápisy najdete na webových stránkách obce: 
www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-zastupitelstva

V mistrovském zápase mužù Suché Lazce - 
Služovice, který se hrál v nedìli 17.4. v 16:00 
hodin, prohrály Suché Lazce 1:2 (0:2). Góly 
dával 62. Komenda Denis (pen.) - 5. Blahetka 
Jiøí (pen.), 22. Šíma Ondøej.
Opavská ordinace MUDr. Kašpárka byla ve 
dnech 21. a 22. dubna uzavøena z dùvodu úèasti 
na semináøi. Zastupoval MUDr. František 
Øimák na nám. Republiky 4.
V pátek 22. dubna se po 20. hodinì konaly 
oslavy 77. výroèí osvobození Suchých Lazcù. 
Akci provázelo sychravé a vìtrné poèasí. 
Prùvod zaèal za asistence mìstské policie od 
školy a pokraèoval smìrem k obecní studni. Zde 
se prùvod otoèil zpìt a pokraèoval k památníku 
padlých. Sešlo se pøibližnì 70 obèanù s dìtmi. 
Následoval pietní akt s projevem starosty 
a kulturním programem dìtí. Po skonèení 
programu se pokraèovalo volnou zábavou na 
obecním høišti, kde byl pøipraven pod hasièskou 
dráhou malý táborák a špekáèky pro dìti.

V mistrovském zápase mužù Pustá Polom B - 
Suché Lazce, který se hrál v nedìli 23.4. 
v 16:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 1:3 (1:1). 
Góly dával 41. Hruška Richard - 14. Diehel 
Daniel, 53. Dener Lukáš, 86. Komenda Denis 
(pen.).
V sobotu odpoledne 23. dubna uspoøádali 
èlenové SDH Suché Lazce kulturní akci pro dìti 
pod názvem "Tradièní slet èarodìjnic". Po 15. 
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hodinì se sešlo nìkolik desítek rodièù s dìtmi 
v areálu støelnice na Strážnici, kde bylo pro dìti 
pøipraveno mnoho zábavných disciplín. Dìti za 
splnìné disciplíny dostaly žetony, které následnì 
promìnily na sladké lektvary a cukrovinky. 
Mezitím starší bratøi a sestry hasièi pøipravili 
pro všechny hosty smaženici. Poèasí se velmi 
vydaøilo a všichni si užili pøíjemné odpoledne. 
Více na stranì 30. Fotografie z akce a stranì 28.

V nedìli 24.4. se od 8:00 hodin konal na Strá-
žnici v areálu støelnice 37. roèník soutìže 
ve støelbì z malorážky "O pohár osvobození 
Suchých Lazcù 2022." Soutìž provázelo 
chladné a sychravé poèasí. Vysoký poèet 31 
støelcù rozdìlil závodníky do ètyø skupin. 
Støílelo se na 8 terèù po 5 ranách (z toho dva 
terèe na zástøel). Soutìž mìla dvì kategorie: 
1) Senioøi roèník 1967 a starší, 2) Roèník 1966 
a mladší. Senioøi z SSK Hluèín opìt potvrdili 
velmi kvalitní výsledky. Vítìzùm byly pøedány 
hodnotné ceny. Pro závodníky bylo pøipraveno 
bìhem závodu obèerstvení. Více na stranì 24.
V úterý dne 26.4. v dobì od 16:00 do 16:30 hod. 
provedl MVDr. Ludìk Rytíø v naší obci vakci-
naci psù proti vzteklinì.
Ve stejný den byli obèané na webu a v rozhlase 
informování o možnosti navštìvovat kurzy 
Jógy v tìlocviènì ZŠ Suché Lazce. První lekce 
byla již 28.4. a další lekce probìhly 5.5., 26.5., 
2.6., 16.6., 23.6. a 30.6. vždy po 17. hodinì.

Celkem jedenáct èlenù Klubu dùchodcù se dne 
26. dubna podílelo na úklidu a vyèištìní 
okrasných záhonù veøejného prostranství 
u Zemìdìlského družstva, v parèíku Ve Dvoøe, 
U Kašny a pøed restaurací Heja. Poèasí brigád-
níkùm pøálo a mìli dobrý pocit z vykonané 
práce. Více na stranì 14.
Ve ètvrtek 28.4. probìhlo v naší obci èištìní 
cest a chodníkù. Obèané byli na webu 
a v rozhlase vyzváni, aby odstranili veškeré 
pøekážky z cest a chodníkù.
Dne 29. dubna došlo v Suchých Lazcích od 
8:00 do 14:00 hodin k plánované odstávce 
dodávce elektrické energie, která se týkala 
horní èásti obce, ulice Pøerovecká od è. 67 až po 
Pøerovec a také ulic Ke Strážnici a U Vodojemu.
V pátek odpoledne 29.4. se konalo ve støedu 
obce tradièní stavìní máje. Mládež z roèníku 
2003 a 2004 pøipravila májku. Po dvouleté covi-
dové odmlce byla tradice opìt obnovena. Za 
sluneèného poèasí se sešlo pøibližnì 60 obèanù, 
aby spoleènì pøihlíželi stavìní májky. Krátce 
pøed 18. hodinou byla májka postavena.

V mistrovském zápase mužù Suché Lazce - 
Chvalíkovice, který se hrál v sobotu 30.4. 
v 16:30 hodin, vyhrály Suché Lazce 7:2 (4:2). 
Góly dával 15. Martynek Ondøej, 23. Dener 
Lukáš, 26. Havlíèek Tomáš, 36. Dener Lukáš, 
74. Diehel Daniel, 75. Komenda Martin, 79. 
Komenda Martin - 2. Šubert Ondøej, 14. Baláž.

èerven 2022
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Od 3.5. zaèala uzávìrka ulice Pøerovecké v úse-
ku od obchodu Tempo po obecní úøad. Firma 
KARO realizovala pøekopy krátkých i dlouhých 
domovních pøípojek. Pracovní doba, po kterou 
platila plná uzávìrka ulice Pøerovecké v pracov-
ním úseku, byla od 6:30 do 16:00 hodin. Po tuto 
dobu byl s výjimkou mìstské dopravy a IZS 
prùjezd úsekem stavby zakázán. Mimo tuto 
dobu byla zajištìna prùjezdnost celé Pøerovecké 
s drobnými omezeními.
V mistrovském zápase mužù Raduò - Suché 
Lazce, který se hrál v sobotu 7.5. v 16:30 hodin, 
remizovaly Suché Lazce 2:2 (1:1). Góly dával 
24. Marèík Jakub, 78. Vašíèek Ondøej - 11. 
Dener Lukáš, 66. Rohovský Štìpán.

V sobotu 7. kvìtna probìhlo v Oticích okrskové 
kolo soutìže v požárním sportu v kategorii muži 
do 35 let, nad 35 let a ženy. Hasièi ze Suchých 
Lazcù soutìžili v kategorii muži nad 35 let 
a obsadili první pøíèku s èasem 27,413 s. Druhé 
místo obsadil Slavkov 28,498 s a tøetí Otice 
32:002. Ètvrtá byla Raduò 32,221 s a páté Kyle-
šovice 34,600 s. Poslední byly Chvalíkovice. 
Více na stranì 30.
Ve stejný den po 13. hodinì pøipravili organizá-
toøi Mirek Šimeèek a Tomáš Bala pro fanoušky 
traktorù Zetor pøehlídku historických strojù. 
První roèník Zetor cup Suché Lazce 2022. Pøed 
Hostinec U Baly dorazily desítky návštìvníkù 
prohlédnout si více než 26 traktorù. Po prohlíd-
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ce traktorù následovala vyjížïka, která vedla 
trasou ze Suchých Lazcù na Pøerovec, Nové 
Sedlice, Štítinu, Mokré Lazce, Komárov, 
Komárovské Chaloupky, Podvihov, Pøerovec 
a Suché Lazce. Akce se velmi vydaøila a zazna-
menala velký zájem u návštìvníkù. Foto str. 13.

V nedìli 8.5. se po 8. hodinì dopoledne na 
obecním høišti konala hasièská soutìž jarní 
kolo okrskové hry Plamen. Poøadatelùm pøálo 
sluneèné a teplé poèasí a na soutìž se dostavilo 
hodnì soutìžících. Sucholazeètí starší žáci 
obsadili ve høe Plamen celkové 3. místo.
V pondìlí 9. kvìtna mìlo jedenáct èlenù Klubu 
dùchodcù pøíležitost navštívit sídlo spoleènosti 
MDPO, a.s. v Opavì. V dopravním podniku se 
jich ujal pan Michal Gilík, který je provedl 
celým areálem. Jeho výklad byl  zajímavý 
a pouèný. Dùchodci v závìru panu Gilíkovi 
podìkovali za pøíležitost prohlédnout si podnik. 
Více na stranì 15.
Na 20. zasedání zastupitelstva MÈ Suché 
Lazce, konaného dne 10.5. v 18:15 hodin, byly 
projednávány mimo jiné tyto body: bod 5. 
Zpráva starosty o chodu obce, bod 6. Publikace 
"Historie kaplí v Suchých Lazcích", bod 7. 
Dotace AVZO, bod 8. Rùzné.
Od støedy 11.5. byla uzavøena èást Pøerovecké 
ulice posunuta v úseku od Hostince u Baly ke 
kulturnímu domu. Jednalo se o èísla popisná od 
Pøerovecká 57 po èíslo popisné Pøerovecká 52. 
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Floriána roztøíštìn výstøelem a nenávratnì 
poškozen. V roce 2000 bìhem oslav 55. výroèí 
osvobození Suchých Lazcù a osady Pøerovec 
Rudou armádou byla tato zvonièka s vadným 
zvonem na pozemku pana Adamèíka znovu 
postavena. Ve zvonu však chybìla èást pláštì 
(asi 1/10), která byla nahrazena ocelovým 
plátem, aby byl zvon kompletní. V roce 2021 pøi 
úpravách pozemku pana Leiferta, na kterém 
stávala pùvodní zvonièka, byla nalezena 
chybìjící èást zvonu. Po 76 letech se tak 
podaøilo najít všechny èásti zvonu. O nálezu  
informoval Marek Adamèík. Více o zvonièce 
a historii tohoto zvonu se dozvíte v nové knize 
"Historie kaplí v Suchých Lazcích" s podtitulem: 
Dokument o pùvodu, výstavbì a renovaci 
církevních objektù, kterou vydal 10.6. Obecní 
úøad Suché Lazce. Více na stranì 20.
V mistrovském zápase mužù Hrabynì - Suché 
Lazce, který se hrál v sobotu 22.5. v 16:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 0:2 (0:1). Góly 
dával 43. Dener Lukáš, 89. Dener Lukáš.

Dne 25. kvìtna probìhlo v Suchých Lazcích 
další setkání kronikáøù. Setkání se tentokrát 
úèastnili: (viz foto zleva:) Petr Lexa Pøendík 
z Ostravy Jih, Tomáš Sáòka z Nových Sedlic, 
Jan Fryèka z Tìškovic a David Závìšický. 
Programem setkání byla prezentace publikací, 
rodokmenù a historie kostelù.
Od 30.5. se posunuly práce na kanalizaci na 

V pracovní dobì byl úsek zpøístupnìn pouze pro 
IZS a hromadnou dopravu.
Na pravidelném setkání Klubu dùchodcù dne 
12.5. v salonku Hostince U Baly se uskuteènila 
beseda s pracovnicemi policie v Opavì. Por. 
Pavla Wellová a strážmistrynì Zuzana 
Dietrichová dùchodcùm radily, jak se mají 
chránit a reagovat v krizových situacích, aby 
se nestali obìtmi podvodníkù. Více na stranì 15.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce - 
Hradec n/M "B", který se hrál v sobotu 14.5. 
v 16:30 hodin, prohrály Suché Lazce 2:3 (0:0). 
Góly dával 62. Diehel Daniel, 81. Dener Lukáš - 
52. Kvasnièka Jakub, 60. Kvasnièka Jakub 
(pen.), 68. Kvasnièka Jakub.
Dne 17. kvìtna došlo k pøerušení dodávky 
pitné vody na ulici Pøerovecká kolem è. 64 a 62 
a V Ulici. Dùvodem byla porucha, která si vy-
žádala opravu od 9 do 13 hodin.
Od pondìlí 23.5. následovalo uzavøení èásti 
Pøerovecké ulice od køižovatky u kulturního 
domu ke køižovatce ulic Na Pískovnì s ulicí 
Pøeroveckou (u transformátoru) z dùvodù 
realizace kanalizace.
V pátek 20.5. a 24.6. byla opavská ordinace 
MUDr. Kašpárka uzavøena. Zastupoval MUDr. 
Øimák.

Po 76 letech byl nalezen úlomek zvonu sv. 
Floriána ze zvonièky na Pøerovci. Bìhem 
pøechodu fronty v roce 1945 byl zvon sv. 

èerven 2022
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ulici Pøerovecké od køižovatky s ulicí Na 
Pískovnì smìrem k hornímu konci obce. 
Uzavøená èást v délce cca 100 metrù se postup-
nì posouvala k Pøerovci a v pracovních hodi-
nách byla prùjezdná jen pro mìstskou dopravu 
a IZS. Zároveò z dùvodu dokonèení nìkolika 
pøípojek byla uzavøena ulice Na Pískovnì, kde 
skonèila i doèasná objízdná trasa.
V sobotu 21. kvìtna nás reprezentovali starší 
žáci mladých hasièù na høišti v Kozmicích, kde 
probíhalo okresního kola hry Plamen. V nedìli 
na stejném místì se konalo okresní kolo dorostu, 
kde nás reprezentovali 2 zástupci v kategorii 
jednotlivcù. Více na stranì 30.

Po dvouleté odmlce se opìt v Suchých Lazcích 
konal Gulášfest, tentokrát již šestý roèník. 
Letošní roèník provázelo velmi promìnlivé 
poèasí a souèasnì probíhalo také mistrovství 
svìta v ledním hokeji. V sobotu 28. kvìtna 
dopoledne se sešly tøi týmy, které krátce po 11. 
hodinì zaèaly vaøit celkem ètyøi druhy gulášù. 
Pro veøejnost zaèal oficiálnì program až v 16:30 
hodin. Mezi matadory patøil již zkušený tým 
"Kameni", který opìt v hojném poètu a dresech 
národního hokejového týmu nabízel kromì 
oblíbených palaèinek také pøenos hokejového 
zápasu. Nový tým "Kližky" reprezentoval 
mládež ze Suchých Lazcù a jejich guláš zvládli 
na jednièku. Kližky mìly ve stánku také domácí 
hranolky a další pochutiny. Tøetí tým tvoøil 

starosta obce Mgr. Petr Oriešèík se svou rodinou 
a pøáteli ze Slovenska. Nabízeli dva druhy 
guláše! Jejich pikantní guláš patøil k tìm 
vyhledávaným. V jejich stánku nechybìly také 
smažené korbáèiky, hermelíny a další. Mysli-
vecké sdružení Hoš�ata se postaralo o tekuté 
obèerstvení a kromì piva, vína a nealka nechy-
bìla pálenka. Bez klubu dùchodcù si podobnou 
akci nelze ani pøedstavit, a také "Veselé berle" 
zde mìly svùj stánek s buchtami, koláèky a do-
mácím cukrovinkami. Jejich slogan "Káva 
a sladké buchtièky od Veselé berlièky" potìšil 
každého návštìvníka gulášfestu. Pro dìti byl 
pøipraven kolotoè, cukrová vata a stánky s hraè-
kami. Nejvíce je však zabavil velký skákací 
hrad. V druhé polovinì gulášfestu došlo na 
slavnostní kácení májky roèník 2004. Po 
losování výhercù èástí májky nakonec hlavní 
cenu vyhrál M. Oriešèík. Zábava pokraèovala 
až do veèera. Fotografie z akce jsou na str. 12.

Již popáté se mladí hasièi naší obce zapojili do 
každoroèní výtvarné a literární soutìže Po-
žární ochrana oèima dìtí a mládeže (POODM), 
vyhlášené Sdružením hasièù Èech, Moravy 
a Slezska (SH ÈMS). Vzhledem ke stále trvají-
cím opatøením malovaly starší dìti obrázky 
pøevážnì doma, družstvo pøípravky pak hned 
zkraje bøezna v hasièárnì. Pro nás vedoucí bylo 
opìt tìžké vybrat ty nejpovedenìjší obrázky, 
alespoò ètyøi kategorie jsme nakonec zastoupili. 
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2026, bod 7. Oprava sochy sv. Jana, bod 8. 
Oprava vedlejších obecních ulic v Suchých 
Lazcích, bod 9. Generální oprava rozhlasu 
v Suchých Lazcích.
Letos trochu netradiènì v pátek 3.6. uspoøádala 
tìlovýchovná jednota Suché Lazce Lazio ve 
spolupráci s obecním úøadem dìtský den. 
Poèasí pøálo a bylo jasno s nebem bez mráèkù. 
Pro dìti byly pøipraveny tøi skákací hrady, 
oblíbený vodní fotbálek, kolotoè, cukrová vata 
a soutìže pro malé i velké dìti. Nechybìl také 
stánek AVZO a støelba ze vzduchovek. S øadou 
soutìží pro dìti pomohli také dobrovolní hasièi. 
Pro dìti i dospìlé bylo pøipraveno obèerstvení 
a peèené klobásy. O zábavu se jistì postaral také
kamion, který vozil dìti po obci. Dìtský den se 
vydaøil a organizátoøi dìkují všem èlenùm i do-
brovolníkùm, kteøí se zapojili. Foto na str. 26.

V týdnu od 5. èervna byl v naší obci instalován 
nový rozhlas. Byly vymìnìny kompletnì 
všechny venkovní reproduktory a byl instalován 
nový software. Obecní rozhlas bude první mìsíc 
v testovacím režimu. První testovací zkouška 
rozhlasu probìhla 8.6.2022. (Zdroj: starosta 
Mgr. Petr Oriešèík)
V mistrovském zápase mužù Skøipov - Suché 
Lazce, který se hrál v nedìli 5.6. v 15:00 hodin, 
remizovaly Suché Lazce 2:2 (0:1). Góly dával 
35. Komenda Jakub, 67. Komenda Jakub - 49. 
Vícha František Václav, 52. Janošek Marek. 

Obrovskou radost nám udìlala v polovinì 
kvìtna zpráva, že máme šest dìtí na pøedních 
pøíèkách výtvarné èásti soutìže a to:
Sebastián Kubánek - 1. m. kategorie SDH M 1
Natálie Lencová - 2. místo kategorie SDH M2
Antonín Benš - 2. místo kategorie SDH ZŠ 1
Jiøí Friedel - 3. místo kategorie SDH ZŠ 1
Amálie Nelešovská - 1. m. kategorie SDH ZŠ 2
Alžbìta Seidlová - 3. místo kategorie SDH ZŠ 2
Slavnostní vyhodnocení probìhlo v areálu HZS 
MSK ÚO Opava v pátek 27.5. od 15:00 hodin 
Všem ocenìným moc gratulujeme a dìkujeme 
za reprezentaci SDH i naší obce. Zároveò dìku-
jeme ostatním dìtem za zapojení se do této 
soutìže a jejich rodièùm za pomoc pøi realizaci. 
(Zdroj: Petra Nelešovská)

V úterý 31.5. probìhla na Strážnici v areálu 
støelnice brigáda èlenù AVZO. Po 16. hodinì 
se v areálu sešlo 10 brigádníkù, aby spoleènì 
vykopali a zabetonovali patky pro novì 
pøipravovaný pøístøešek. Souèasnì byly prove-
deny sváøeèské práce pro uchycení konzol na 
trámy. V další èasti brigády se nachystalo døevo 
na pøipravovanou akci Táboráèek 2022. Více na 
stranì 24.
Na 21. zasedání zastupitelstva MÈ Suché 
Lazce, konaného dne 31. kvìtna v 18:15 hod., 
byly projednávány mimo jiné tyto body: bod 5. 
Zpráva starosty o chodu obce, bod 6. Stanovení 
poètu zastupitelù pro volební období 2022 - 
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V úterý 7.6. byla opavská ordinace MUDr. 
Kašpárka v provozu jen do 15:00 hodin kvùli 
úèasti na semináøi a v pátek 24.6. uzavøena 
z dùvodu dovolené. Zastupoval MUDr. 
František Øimák.
V pátek 10. èervna probìhla v kapli sv. Andìlù 
strážných akce "Noc kostelù 2022." Na pro-
gramu byla kromì prohlídky samotné kaple také 
mše svatá, koncertní vystoupení chrámového 
pìveckého sboru Cantate Domino pod vedením 
Venduly Foltýnové, pøednáška s prezentací 
novosedlického kronikáøe Tomáše Sáòky na 
téma "Minulost a pøítomnost." Na Noci kostelù 
byla také poprvé pøedstavena nová kniha 
"Historie kaplí v Suchých Lazcích" od Davida 
Závìšického, která vyšla v pátek 10. èervna ve 
spolupráci s Obecním úøadem Suché Lazce. Viz 
strana 20. Interiér kaple velmi vkusnì vyzdobily 
obrázky dìtí ze ZŠ Suché Lazce. Noc kostelù, 
kterou zorganizovala paní Vendula Foltýnová, 
se velmi vydaøila a navštívilo ji nìkolik desítek 
obèanù. Na konci akce se prodalo nìkolik 
desítek kusù nové knihy a prvním majitelem 
knihy se stal pan Jindøich Louda. Foto str. 21.

V mistrovském zápase mužù Chlebièov - Suché 
Lazce, který se hrál v nedìli 12.6. v 15:00 
hodin, prohrály Suché Lazce 6:0 (4:0). Góly 
dával 14. Baïura Lukáš, 22. Šupík Marcel, 37. 
Šupík Marcel, 41. Hollesch Jiøí, 79. Baïura 
Lukáš, 87.

Dne 16.6.2022 dopoledne byla socha sv. Jana 
Nepomuckého pøevezena z výklenkové 
kaplièky do restaurátorské dílny v Hradci nad 
Moravicí na ulici Podolská 4. Pøevoz sochy 
provedl památkáø Mgr. Dalibor Halátek spo-
leènì s panem Tomášem Oršovým, který 
provede samotné restaurování sochy. Pøed 
samotnou opravou bude poøízen 3D scan sochy, 
který provede D. Závìšický. Následnì budou 
probíhat restaurátorské práce na naší historické 
památce. Socha je vyøezaná z jednoho kusu 
kmene stromu, bude ošetøena ochrannými nátìry 
a probìhne prùzkum pùvodních barev.

Redakce David Závìšický

V letních mìsících bude ordinace praktického 
lékaøe MUDr. Kašpárka v Opavì a Suchých 
Lazcích uzavøena v tìchto dnech: pátek 24.6., 
18.7. - 31.7., 15.8. - 28.8., pátek 2.9.2022. 
Zástup zajiš�uje MUDr. František Øimák v tìch-
to èasech: Po. 7-11 h., út. 7-12 h., st. 11-13 h. 
a 14-16 h., èt. 7-12 h., pá. 7-11 hodin. 
Tel. 553 716 368
Od vìku 50 let hradí nyní pojiš�ovny svým 
klientùm oèkování proti klíš�ové encefalitis. 
Doporuèuji toto oèkování nejen uvedené skupi-
nì, bližší informace registrovaným obèanùm 
telefonicky v mé ordinaci. 

MUDr. Vít Kašpárek 
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Historické fotografie naší obce, které se podaøilo najít díky našim spoluobèanùm

Vchod do kaple z cesty, rok 1960. Zdroj: Patrik Kurka, Slavkov

1945, dùm pana Tkaèika na Pøerovci po pøechodu fronty. Zdroj: Radim Tkaèik
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Foto: Archiv obce, David Závìšický

Fotografie z šestého roèníku Gulášfestu, který se konal v sobotu 28.5.2022
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Foto: Josef Bulka

První roèník ZETOR CUP Suché Lazce, pøed Hostincem U Baly dne 7. kvìtna
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Kalendáø nám pøipomnìl, že zaèíná jaro, ale 
poèasí tomu nenasvìdèuje. Prvního dubna nás 
pøekvapila snìhová nadílka a teploty se snížily. 
Nás to neodradilo a sešli jsme se na dubnovém 
setkání, které bylo ve znamení oslav Velikonoc. 
Nejdøíve nás vedoucí J. Kuloviaková pøivítala 
a pak popøála našim oslavenkyním M. Šustkové 
- 70 let a J. Kostøibové - 75 let pevné zdraví, 
mnoho lásky, š�astný život a žádné vrásky. 
Vedoucí jim pøedala kvìtiny a dárek. Anna 
Loudová pøeèetla pìknou gratulaci od èlenù 
klubu. V tomto mìsíci jsou i další oslavenci 
M. Pchálková - 77 let, B. Zakoutská - 81 let 
a J. Carbolová - 69 let. S kytièkou jsme pøáli 
hlavnì zdraví a pohodu. Oslavenci nám pøipra-
vili bohaté pohoštìní a pøipili jsme na jejich 
zdraví.
Paní M. Pchálková pro nás pøipravila krásné 
povídání o tom, jaká je tradice Velikonoc podle 
jednotlivých dnù. Tradicí se už stalo, že paní B. 
Sobolová nás obdaøila vlastnoruènì malovanými 
kraslicemi. Rovnìž pro muže mìla pøipravenou 
dùležitou velikonooèní pomùcku, a to tatary, 
které jí pomohl uplést její manžel p. M. Sobol. 
Naši muži se hned ujali svého úkolu. Mají totiž 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce jednou v roce povoleno nás ženy poøádnì 
vyšlehat. Zvyk øíká, že vyšleháním se dívky 
i ženy omladí a pøinese jim to krásu a zdraví. 
Zda omládneme a budeme zdravé, se teprve 
ukáže. Že na nás muži nezapomnìli, byli 
odmìnìni pomlázkovým balíèkem.
Blíží se 77. výroèí osvobození naší obce sovìt-
skou armádou, a tak jsme si toto výroèí v klubu 
pøipomnìli. A. Loudová si pøipravila úryvek 
z knihy "Osvobození Suchých Lazcù", a to ze 
vzpomínek JUDr. Drahomíra Illíka. Dobrá 
nálada se ještì vylepšila dobrými vtipy. Paní 
M. Pchálková, pan S. Kaštovský a I. Myška se 
pøedhánìli, kdo z nich øekne pikantnìjší vtip. 
Byl to takový trojboj. Na nìjakou dobu situaci 
uklidnil S. Kaštovský, který si pro nás pøipravil 
šestnáct soutìžních úkolù pøedevším na logické 
uvažování. Vytvoøila se ètyøèlenná družstva, ze 
kterých vyšlo vítìzné družstvo vedené L. Heè-
kovou. Mezi družstvy nebyly velké rozdíly. 
Když jsme se rozcházeli, popøáli jsme si poho-
dové Velikonoce prožité pøedevším ve zdraví.
Nìkteøí naši èlenové se úèastnili pietního aktu 
u pøíležitosti 77. výroèí osvobození naší obce 
Rudou armádou. U pomníku padlých byl 
položen vìnec. Jedenáct èlenù se podílelo na 
úklidu a vyèištìní okrasných záhonù u Zemì-
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Konzervatoøe. Zazpívala nám nìkolik krásných 
písní a byla odmìnìna potleskem. Nezapomnìli 
jsme na našeho oslavence pana Ivana Myšku, 
kterému jsme popøáli k jeho 61. narozeninám 
a pøedali dárek. Oslavenec nám pøichystal 
sladké pohoštìní a pøipili jsme na jeho zdraví. 
Naše vedoucí si pro nás pøipravila soutìž. Vy-
tvoøila se družstva a každé družstvo si náhodnì 
z krabièky vybralo 10 písmen, ze kterých se 
skládala rùzná slova. Byli jsme pøekvapení, jaká 
slova se dají složit. Byla to dobrá zábava.
Sedmnáct èlenù si našlo èas a zašli do kina 
Cinestar na pìkný film "Poslední závod."
V naší obci se uskuteènila spoleèenská akce 
Gulášfest. Této akce jsme se také úèastnili. 
Guláš jsme nevaøili, ale v našem stánku Veselé 
Berlièky se podávala káva a dobré buchtièky. 
S touto akcí souviselo kácení máje. Prožili jsme 
krásné a spokojené odpoledne. Po této akci jsme 
uskuteènili brigádu, na které se podílelo sedm 
èlenek a ty vyplely okrasné záhony. Po deštích 
bylo práce dost, ale máme dobrý pocit, že se 
podílíme na tom, aby naše vesnice byla krásná.
Poslední kvìtnový den po dlouhé covidové 
pøestávce jsme se úèastnili sportovní soutìže 
seniorù v Mokrých Lazcích. Soutìž se konala 
v krásném sportovním areálu. Soutìžily Suché 
Lazce, Mokré Lazce, Štítina, Nové Sedlice 

dìlského družstva, v parèíku Ve Dvoøe, U kašny 
a restaurace HEJA. Poèasí nám pøálo. Mìli jsme 
dobrý pocit z vykonané práce, a tak jsme si dali 
obèerstvení. V kvìtnu našich šestnáct èlenù 
mìlo pøíležitost navštívit dopravní podnik 
v Opavì - MDPO a. s. Na vrátnici se nás ujal 
pan Michal Gilík, který nás provedl celým 
areálem tohoto podniku. Øekl nám, kolik øidièù 
zajiš�uje dopravu, mohli jsme nahlédnout do 
prostor šaten a sociálního zázemí pracovníkù. 
Prohlédli jsme si prostory, kde se provádìjí 
opravy a údržba vozového parku. Poslední 
zastávkou byla prohlídka dispeèinku, který 
je srdcem celého chodu podniku. Exkurze byla 
opravdu zajímavá. Je tøeba podìkovat naší 
èlence klubu K. Sasové, která nám tuto exkurzi 
domluvila. Hlavním programem kvìtnového 
setkání byla beseda s pracovnicí Policie ÈR 
v Opavì - por. Pavlou Wellnovou, která nám 
radila, jak se my dùchodci máme chránit a rea-
govat na krizové situace, abychom se nestali 
obìtí podvodníkù. Na besedì nám rozdala 
nìkolik knih pod názvem "Èerná kronika aneb 
ze soudních síní". Podìkovali jsme za zajímavou 
a pouènou besedu. Tuto besedu nám domluvila 
paní M. Paláèková. Po besedì následovalo 
kulturní vystoupení vnuèky paní I. Hrabovské, 
studentky tøetího roèníku ostravské hudební 

èerven 2022
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a Lhota. Každé družstvo se pøedstavilo se svou 
zdravicí. Naše družstvo ve složení  I. Myška, 
J. Kuloviaková, M. Jedlièková, M. Friedlová, 
M. Šustková s kapitánem S. Kaštovským mìlo 
také zdravici. "Suché Lazce, BERLE VESELÉ, 
zdravíme vás, pøátelé. Že jsme COVID porazili, 
tak jsme se do vaší soutìže pøihlásili. Všechny 
úkoly zvládneme a s velkým štìstím medaili 
získáme. A když ne, zdraví pøejeme vám." 
Bylo tøeba zvládnout pìt soutìžních úkolù, a to 
se našemu družstvu podaøilo a získalo 2. místo. 
Od prvního místa nás dìlily pouhé dva body. 
Samozøejmì byla radost veliká. Poøadatelé mìli 
tuto akci dobøe pøipravenou. Nechybìlo 
pohoštìní a obèerstvení. Nìkteøí naši èlenové 
pøišli tuto akci podpoøit a podpoøit nás pøišel 
také náš starosta Mgr. Petr Oriešèík se svou 
rodinou. Je tøeba podìkovat taxislužbì T. Baly, 
který nás na tuto akci dovezl.
V èervnu se sejdeme na Strážnici v areálu 
Støelnice, který nám na tuto akci propùjèí pan 
O. Kubesa z AVZO, kterému za jeho vstøícnost 
dìkujeme. Každý èlen si pøinese vše, co se ke 
smažení potøebuje. O obèerstvení bude posta-
ráno. U této pøíležitosti nezapomeneme popøát 
našim oslavencùm J. Kuloviakové - 66 let, B. 
Sobolové - 73 let, M. Jedlièkové - 73 let vše 
nejlepší a hodnì zdraví. Kdo by to øekl, že paní 

Zdenka Ulmanová se dožívá krásných 85 let. 
K tomuto výroèí jí pøejeme hodnì síly a svì-
žesti, dobré zdraví a k tomu štìstí. Blíží se 
prázdniny a dovolené, tak pøejeme nejen našim 
èlenùm, ale všem spoluobèanùm krásné a poho-
dové léto prožité ve zdraví. 

Za klub dùchodcù Anna Loudová

Foto: Stanislav Kaštovský
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S blížícím se létem se v naší škole tentokrát 
stupòuje nervozita – jsme v oèekávání rekons-
trukce školní budovy, která si ji bezesporu 
zaslouží. Vždy� tady stojí od roku 1908 a kromì 
pøístavby v sedmdesátých letech a plynofikace 
se na ní moc nezmìnilo. Zvládli jsme vymìnit 
okna a modernizovat vybavení školy i školky, 
na velké zásahy doposud nebyly peníze. Díky 
panu starostovi se to snad zmìní, a tak my malí 
i velcí horeènì balíme, odnášíme, pøebíráme, 
vyhazujeme, tøídíme... Celá budova se v èer-
venci opustí a pøenechá stavebníkùm, kteøí si 
s ní poradí a naši babièku omladí a vylepší. My 
dìkujeme dopøedu všem rodièùm za shovíva-
vost, trpìlivost a také pøípadnou pomoc se 
stìhováním.
Ale od dubna jsme pilnì pracovali, uèili se 
a poznávali samé nové vìci. Do 1. tøídy jsme 
zapsali 11 prvòáèkù, po Velikonocích jsme se 
byli podívat na zemìdìlské škole v Opavì na 
Den mláïat, žáci 3. a 4. roèníku se zdokonalili 
na dopravním høišti v Opavì a Malých Hošti-
cích. Mezitím jsme také vyrábìli dárky pro naše 
milé maminky a také pilnì trénovali na vys-
toupení na Koláèovou slavnost ke Dni matek. 
Letos nám nezavaøil Covid-19, ale pro zmìnu 

neštovice, které skolily skoro všechny dìti 
v mateøince a vybìhly i nahoru do školy až po 
tøetí tøídu! Ale my jsme se nedali a vše zvládli 
a sklidili – myslím zasloužený – potlesk 
a buchty a koláèe našich nejhodnìjších mami-
nek a babièek jsme si užili nejen odpoledne po 
vystoupení, ale i druhý den ke svaèinì. Mòam! 
Dìkujeme!
V nedìli 29.5.2022 jsme ještì dostali dárek 
k nadcházejícímu Dni dìtí – Klub rodièù uspo-
øádal Farmáøský karneval, kde jsme se mohli 
projet na koni, nechali si namalovat na oblièej, 
zahráli si hry a zatanèili si, losovali v tombole, 
obèerstvili se a spoustu dalšího. Po dlouhé dobì 
se setkaly dìti a popovídali si rodièe, za vyda-
øenou akci dìkujeme Klubu rodièù a všem, kdo 
pomohli.
A co ještì? Pøece školní výlet do Valašské dì-
diny i mìsteèka v Rožnovì pod Radhoštìm 
a spaní ve škole se Skøítkem Školníèkem 
v pátek 24.6.2022 a v úterý 28.6.2022 ukonèíme 
školní rok 2021/2022 pøedáním vysvìdèení a už 
utíkáme vstøíc prázdninám! 

Øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Zprávièky ze sucholazecké školièky

Foto: D. Závìšický

èerven 2022
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klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

dle plánu, poèasí se nad støelci smilovalo 
a závod nenarušila ani jedna kapka. Oldøich 
Kubesa nepøedvedl stejný výkon jako v Plu-
mlovì, ale i tak mu to tentokrát staèilo na 
3. místo. Po dlouhé dobì se na støeleckou èáru 
postavila i Sabina Kubesová. Ta po první 
vzdálenosti zaujala 2. místo. Bìhem závodu 
stahovala náskok vedoucí støelkynì, ale to se jí 
nakonec o pouhých 6 bodù nepovedlo a odná-
šela si tak krásné 2. místo.
Téhož dne se Sabina Kubesová zúèastnila slav-
nostního vyhlášení ankety sportovec okresu, 
které probìhlo ve Slezském divadle v Opavì. 
Anketu každoroènì poøádá Regionální sdružení 
Èeské unie sportu v Opavì. Moderátorskou 
dvojici tvoøili Monika Brzesková a Radek 
Erben. Mezi sportovci jako je Jakub Šiøina, 
Barbora Malíková, kteøí se zúèastnili 
olympijských her v Tokiu, Tomáš Petreèek 
a další, se Sabina umístila na 10. místì mezi 
jednotlivci. Veèer pak pokraèoval volnou 
zábavou v kulturním domì na Rybníèku.

Klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

V letošním roce zaèala venkovní sezóna podle 
plánu 23.4.2022 Jarním závodem v Litulto-
vicích. Pro sucholazecké barvy se zaèátek 
sezóny moc nepovedl. Oldøich Kubesa, který 
byl jediným našim zástupcem, nedosáhl na 
stupnì vítìzù a musel se spokojit s 5. místem.
Druhý závod uspoøádal oddíl Savana klub kuší 
Kostelec na Hané dne 14.5.2022 na fotbalovém 
høišti v Plumlovì v Borkách. Oldøich Kubesa 
dokázal napravit svou reputaci, když nastøílel 
svùj nejlepší výsledek za poslední dobu. Po 
vzdálenosti 65 m se pohyboval na druhé pøíèce 
mezi seniory a napøíè kategoriemi dosáhl 5. nej-
lepšího výsledku. V koneèném hodnocení se 
však umístil až na 4. místì o pouhých 5 bodù.
Dalším závodem v poøadí byl závod, který 
zorganizoval dne 4.6.2022 domácí støelecký 
klub na místním obecním høišti. Pøedpovìï 
poèasí nevìstila nic dobrého, oèekával se 
nepøetržitý silný déš� bìhem celého dne, proto 
poøadatelé zvažovali zrušení, popøípadì 
pøeložení závodu. Nakonec se ale závod konal 

Foto: SKPK S. Lazce
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Foto: Jana Koleòáková

Domácí závod ve støelbì z polní kuše na obecním høišti ze dne 4.6.2022
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Vážení spoluobèané, v pátek 10.6. vyšla ve 
spolupráci s Obecním úøadem Suché Lazce nová 
kniha s názvem "Historie kaplí v Suchých 
Lazcích," která dokumentuje pùvod, výstavbu 
a renovaci církevních objektù v naší obci. Na 
knize jsem pracoval pùldruhého roku z pod-
kladù, které se mi na toto téma podaøilo za 
posledních 20 let nasbírat. Najdete zde mnoho 
dosud nepublikovaných fotografií a informací. 
Znaènou èást tìchto podkladù se podaøilo získat 
ve spolupráci s našimi spoluobèany, za což jim 
velmi dìkuji! Publikace má širší zábìr a vìnuje 
se nejen kaplím, ale také historii obce a pøináší 
zajímavé informace o osobnostech v Komárovì 
(P. Antonín Suchánek) a Kyjovicích (Jindøich 
Sedlák).
Kniha èásteènì mapuje pùvod, odkrývá historii 
a upøesòuje okolnosti vzniku sucholazeckých 
kaplí. Dozvíte se detailní informace o prùbìhu 
výstavby a následných promìnách jednotlivých 
objektù. V prvních kapitolách se vìnuji nej-
starším kaplím a jejich popisu. Pøiblížíme si 
vzhled a historii staré kaple sv. Floriana. 
Následnì poznáme okolnosti vzniku a výstavby 
kaple sv. Andìlù strážných. Podstatnou èást 
publikace bezpochyby tvoøí úžasný pøíbìh 

Pøedstavení knihy o Suchých Lazcích lidského odhodlání, kdy se podaøilo skupinì 
nadšencù navrátit krásný nový vzhled 
dominantì naší obce. Generální oprava kaple 
sv. Andìlù strážných v roce 2001 byla hlavním 
podnìtem vzniku této knihy. Pøipomenu 
zajímavé osobnosti, tradice a patrony kaplí. 
V závìru ètenáøe seznámím s historií høbitova, 
kaplièky sv. Jana Nepomuckého a zvonièky na 
Pøerovci. Nìco málo se dozvíte i o svatých 
obrázcích a køížích v sucholazeckém katastru. 
Publikace vznikla za finanèní podpory Obecního 
úøadu Suché Lazce bez nároku na honoráø 
autora a všech, kteøí se na její realizaci podíleli. 
Díky tomu se kniha mùže prodávat za výrobní 
cenu materiálu a tisku. V prodeji je na obecním 
úøadì a poštì Partner v Suchých Lazcích za 
cenu 240 Kè. Koupí knihy podpoøíte propla-
cení nákladù na výrobu.
Rád bych tímto podìkoval zastupitelùm obce za 
schválení finanèní podpory na realizaci knihy 
a také všem, kteøí na knize spolupracovali. 
Pøedevším dìkuji korektorkám paní Mgr. Marii 
Èermákové, Vìrce Kubínové a Bc. Kláøe 
Vèelkové. 
Všem zájemcùm o historii naší obce a okolí 
pøeji, aby se jim kniha líbila a posloužila jim 
jako užiteèný zdroj informací.

Redakce David Závìšický
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Foto: Milan Pchálek, D. Závìšický

Fotografie z akce Noc kostelù v kapli sv. Andìlù strážných ze dne 10.6.2022
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Foto: Ing. Bøetislav Janošek

Pohár osvobození, již 37. roèník soutìže ve sportovní støelbì ze dne 24.4.2022
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Foto: Ing. Bøetislav Janošek

Nohejbalový turnaj trojic v areálu støelnice na Strážnici ze dne 4.6.2022 
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a mladší. V první kategorii se na stupních vítìzù 
umístili Jan Vilkus (SSK Hluèín) s nástøelem 
287 bodù, Josef Hrbáè (SSK Hluèín) s nástøelem 
286 bodù a Pavel Kotláø (SSK Hluèín) s nástøe-
lem 282 bodù. Ve druhé kategorii se na stupních 
vítìzù umístili David Tesaø (SSK Hluèín) s ná-
støelem 288 bodù, Tomáš Koneèný 
(Neplachovice) s nástøelem 274 bodù a domácí 
závodnice Sabina Kubesová s nástøelem 256 
bodù. Velice pøíjemným pøekvapením letošního 
roèníku støeleckého závodu byla nejvyšší úèast 
soutìžích støelcù za posledních 7 roèníkù. 
Dobrým znamením pro zachování dlouhodobé 
tradice sportovní støelby v Suchých Lazcích je 
úspìšné složení zkoušky pro získání prùkazu 
rozhodèího a trenéra sportovní støelby u dvou 
èlenù z mladší generace v našem sportovnì 
støeleckém spolku. V prùbìhu mìsíce kvìtna 
2022 probíhala pøíprava na nadcházející akce 
a to Turnaj trojic v nohejbalu a Táboráèek. 
Èlenové novì nalajnovali hrací plochu v areálu 
støelnice a rovnìž bylo potøeba zajistit zásobu 
døeva. Souèástí pøípravy byla dne 31.5.2022 
brigáda v areálu støelnice, jejíž náplní byl 
výkop a betonáž patek pro novì pøipravovaný 
pøístøešek a provedení sváøeèských prací pro 
uchycení konzol na trámy. Na brigádì se sešlo 
celkem 10 èlenù našeho spolku.

Èlenové poboèného spolku Skála zahájili letošní 
sezónu 2022 brigádou na zprovoznìní støelnice, 
která probìhla dne 9.4.2022. Každoroèní 
zahajovací brigáda je zamìøena na zprovoznìní 
støelnice po zimním období a pøípravu areálu 
pro nadcházející sezónu. Mimo obvyklého 
odstraòování podpùrných vzpìr z pod støechy 
a celkový úklid areálu byly zhotoveny nové 
lavièky a došlo k výmìnì vstupní závory do 
prostor støelnice. Souèástí brigády byla také 
pøíprava závodních terèù na 37. roèník soutìže 
ve sportovní støelbì s názvem O pohár osvobo-
zení Suchých Lazcù 2022. Poèasí sice ideální 
nebylo, ale v poètu deseti èlenù jsme vše 
potøebné zvládli. Dne 24.4.2022 od 8:00 hodin 
v areálu støelnice probìhl 37. roèník soutìže ve 
sportovní støelbì s názvem O pohár osvobození 
Suchých Lazcù 2022. Soutìžního klání se 
zúèastnilo celkem 31 støelcù ze sportovních 
spolkù a klubù z Moravskoslezského kraje (SSK 
Hluèín, Neplachovice a Klimkovice) a to vèetnì 
místních støelcù. Závod se støílel na 30 soutìž-
ních ran, pøièemž každou sérii 15 soutìžních ran 
pøedcházel 1 nástøelný terè. V rámci støelecké 
soutìže byly stanoveny dvì kategorie: 
1) Senioøi roèník 1967 a starší, 2) Roèník 1966 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR
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V pátek dne 24.6.2022 probìhne Táboráèek, 
tedy pøíjemné posezení s pøáteli u ohnì a pøi 
poslechu hudby.
V dopoledních hodinách dne 22.10.2022 je 
naplánován Místní pøebor ve støelbì z malo-
rážky pro èleny poboèného spolku Skála.
Závìr sezóny tradiènì ovládne Poslední výstøel, 
kdy se jednotliví èlenové utkají v rùzných 
støeleckých disciplínách.

Za AVZO Mgr. Jiøí Hajduk

V sobotu dne 4.6.2022 od 9:00 hodin probìhl 
v areálu støelnice celodenní turnaj trojic v no-
hejbalu. Letošní roèník byl již sedmý v poøadí. 
I pøes poèáteèní nepøízeò poèasí nakonec vše 
probìhlo bez problémù. Celkem se sportovního 
klání zúèastnilo 18 hráèù, kteøí byli rozdìleni 
do 6 týmù. Jednotlivá utkání se hrála na 2 sety 
do patnácti vítìzných bodù. By� se jednalo 
o turnaj amatérských družstev, jednotlivé 
zápasy byly velice kvalitní a pøítomní diváci si 
z hlediska sportovního zážitku bezesporu pøišli 
na své. Celkovým vítìzem turnaje se stalo 
družstvo hrající pod názvem Š�abajzny a to ve 
složení Èálek David, Janda Petr a Kolb Lukáš. 
Na druhém místì se umístilo družstvo hrající 
pod názvem Tøi veteráni ve složení Dener 
Lukáš st., Halška Vít a Komenda Patrik. Na 
tøetím místì se umístilo družstvo Kolotoèáøi 
ve složení Dener Lukáš ml., Komenda Denis 
a Komenda Jakub.
Èlenové støeleckého spolku ve zbytku letošního 
roku plánují následující akce.
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.

Foto: Ing. Bøetislav Janošek
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Foto: Josef Bulka

TJ Suché Lazce pøipravilo dne 3.6.2022 na obecním høišti oblíbený Dìtský den 
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Kombinované družstvo mladší a starší fotbalové 
pøípravky TJ Suché Lazce se od dubna do 
èervna 2022 zúèastnilo jarní èásti pravidelné 
okresní soutìže a odehrálo celkem 7 utkání. 
Výsledky byly ovlivnìny tím, že proti našim 
žáèkùm nastupovali vìtšinou o dva roky starší 
protivníci. V prvním soutìžním roèníku po delší 
odmlce se tak naši žáèci pøevážnì rozkoukávali. 
Pozitivní ale byla první ojedinìlá vítìzství, pøe-
devším v turnajových kláních. Naši benjamínci 
se zúèastnili halového turnaje ve Štítinì, pak 
turnaje ve Chvalíkovicích, který byl spojen s do-
vednostními soutìžemi, a nakonec v èervnu 

TJ Suché Lazce - Lazio jsme byli pozváni na okresní ADIV Cup do 
Bolatic. V souèasné dobì máme 21 èlenù ve 
všech žákovských vìkových strukturách. 
Vìtšina starších žákù však bude od pøíštího roku 
hrát v jiných oddílech v okolních obcích. 
Z tohoto dùvodu pøihlašujeme pro roèník 2022 
/ 2023 naše žáky do soutìže mladších pøípravek. 
Novinkou bude založení "Fotbalové školièky" 
pro dìti narozené v r. 2015 a mladší. 
V programu bude pøedevším pohybová aktivita. 
Rodièe mohou pøihlásit dìti do školièky do 
konce èervna 2022 vždy v pátek v 17 hodin na 
obecním fotbalovém høišti.

Za pøípravku Zdenìk Pelech

Foto: TJ Suché Lazce, D. Závìšický
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Foto: SDH S. Lazce, David Závìšický

23. dubna pálení èarodìjnic a smažení vajec v areálu støelnice na Strážnici
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èerven 2022

Jarní okrskové kolo hry plamen na obecním høišti v S. Lazcích ze dne 8.5.2022

Foto: Josef Bulka

1 688



strana

www.suchelazce.cz

30.

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Jaro 2022
Zimní mìsíce jsou pryè a s jarem pøichází 
kalendáø nabitý akcemi, soutìžemi, a hlavnì 
koneènì tréninky! Covid, roušky a naøízení jsou 
snad pryè a hasièi mohou opìt v plné síle tréno-
vat. U hasièárny i na dráze bylo koneènì rušno 
a ukázalo se, že se dìti i vedoucí po dlouhé 
zimní a pøedevším "covidové" pøestávce sku-
teènì tìšili. Zaèátek jara a sezóny zahájili hasièi 
výletem pro dìti. Ne zrovna ideální poèasí pro 
návštìvu ZOO bylo v sobotu 2. dubna. To však 
hasièe neodradilo od plánované návštìvy ostrav-
ské ZOO. Kromì zvíøat v zavøených pavilonech 
vidìlo 38 dìtí prakticky všechna zvíøata. Ve vý-
bìhu si pospával medvìd, sloni se natøásali 
v pavilonu i venku, stejnì jako žirafy. Šimpanzí 
rodinka se pøedvádìla, co jen mohla a zabavila 
dìti tak, že nechtìly odejít. Do sytosti si mohly 
prohlédnout akva i terária plná nejrùznìjších 
ryb, hmyzu i plazù. Prùchozí voliéra i volnì 
poletující a procházející se pávi byli ohromným 
zážitkem nejen pro dìti, ale i dospìlé. Poèáteèní 
zklamání z poèasí nakonec vystøídalo nadšení 
z prázdné ZOO, kterou mìli mladí hasièi s dos-
pìlým doprovodem témìø sami pro sebe. A tak 
se výlet moc povedl. Další plánovanou akcí bylo 

tradièní Pálení èarodìjnic. Po roèní pauze se na 
Strážnici slétlo témìø 40 èarodìjnic a èarodìjù 
všeho vìku. Pøipravena pro nì byla spousta 
disciplín, které zvládl každý. Za odmìnu dostá-
valy èarodìjnice žetonky, které pak mohly 
vymìnit za sladkou odmìnu nebo èarodìjný 
lektvar. Tajná pøání, skrytá v kapse èarodìjnice, 
byla i s èarodìjkou podle tradice upálena na 
hranici. Pøipraveno bylo obèerstvení i pro 
dospìlé a ze zhruba 250 ks vajec pøipravili 
hasièi pro všechny skvìlou smaženici. Celé 
odpoledne se opìt skvìle vyvedlo a všichni 
se dobøe bavili.
A pak už dlouho oèekávané soutìže. Ta nejdù-
ležitìjší èekala mladé hasièe v nedìli 8.5., kdy 
SDH Suché Lazce ve spolupráci s OSH Opava 
a vedením obce uspoøádalo na místním høišti 
jarní kolo hry Plamen. To se skládalo z dis-
ciplín: požární útok, štafeta CTIF a štafeta 
4 x 60 m. Výsledky jarního kola byly na místì 
seèteny s výsledky z kola podzimního, které 
se konalo ve Štítinì. Mezi mladšími žáky byly 
Suché Lazce zastoupeny dvìma družstvy, pro 
jedno z nich to byla premiérová soutìž, ale 
ostudu rozhodnì neudìlali. S velkým nadšením 
a zápalem se zkušenìjší družstvo umístilo v cel-
kovém hodnocení hry Plamen na krásném 
4. místì a malí zaèáteèníci pak na místì posled-
ním, ale to pøedevším proto, že si nepøinesli 
body z podzimu. Velkým úspìchem, a hlavnì 
milým pøekvapením, byl celkový výsledek 
starších žákù. Boj to byl veliký a nervozita 
ještì vìtší, ale stálo to za to. Mezi 7 družstvy 
1. okrsku získali sucholazeètí starší žáci 3. místo 
a postup do okresního kola! To se konalo 
v sobotu 21. kvìtna na høišti v Kozmicích. 
Okresní kolo se vždy sestává z pìti disciplín ... 
štafeta dvojic, štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m 
a požární útok jsou disciplínami, které dìti 
dùvìrnì znají a nìkteøí i nìkolik let trénují. 
Novinkou pro všechny však byla disciplína 
požární útok CTIF, která je zaøazována až pøi 
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vyšších kolech soutìže. Pro dìti tedy byla abso-
lutní novinkou. Pøed okresním kolem si dìti 
všechny štafety i útok peèlivì zopakovaly, 
s vedoucími prošly znovu všechny pøípady, kdy, 
kde a jak je možné nasbírat nejvíce trestných 
bodù a jak se tomu vyvarovat. Všichni absol-
vovali teoretickou a nakonec i praktickou výuku 
tolik obávaného a nepøíliš známého útoku CTIF. 
Celkový výsledek, poslední pøíèka, byl pro dìti 
sice zklamáním, ale už samotný postup do 
okresního kola byl úspìchem. Nádherné sobotní 
dopoledne a vlastnì i odpoledne bylo sice plné 
stresu, ale pro dìti to byl další zážitek, a pøedev-
ším obrovská zkušenost. V kategorii starších 
žákù je vìtšina z nich teprve první sezónu, takže 
jim všichni držíme palce, aby jejich nadšení 
neopadlo a jako parta spolu dál trénovali a plnili 
si další cíle.
V nedìli 22. kvìtna se na stejném místì konalo 
okresní kolo dorostu. Na této soutìži jsme mìli 
dva zástupce v kategorii jednotlivcù. Kryštof 
Humlíèek je øazen do kategorie mladší dorost 
a Kateøina Plachká pak mezi starší jednotliv-
kynì. Do jarního kola šli s handicapem, nemìli 
totiž žádné body z podzimního kola, kdy se 
nemohli zúèastnit kvùli karanténì. Zabìhli si 
tedy disciplíny dvojboj a bìh na 100 m s pøe-
kážkami, Kryštof se umístil celkovì na 8. místì 
z 11 klukù v jeho kategorii, Kaèka obsadila 
místo poslední. Ale nevadí, oba mají dobøe 

našlápnuto a my vìøíme, že pøíští rok to bude 
jen a jen lepší!
Z podzimních a jarních kol se sestává také tzv. 
Okresní liga mládeže. Vždy si dìti zabìhnou 
požární útok a dále štafetu dvojic nebo štafetu 
4 x 60 m. Mladí hasièi nesmìli chybìt 14. kvìt-
na v areálu Dukelských kasáren v Opavì, pak 
4. èervna ve Slavkovì a ještì je èeká 11. èervna 
soutìž ve Štìpánkovicích a 18. èervna v Bola-
ticích. Pøi tìchto soutìžích je konkurence 
z celého okresu opravdu veliká a cílem není 
zvítìzit, ale dát dìtem pøíležitost se zúèastnit, 
nasbírat další zkušenosti, inspirovat se, a hlavnì 
zažít si ten pocit nervozity a následnì úlevy 
z provedené disciplíny. Smyslem je dìtem 
vštípit sounáležitost a týmového ducha. Nauèit 
je, jak je dùležité jeden druhému pomáhat, pod-
porovat se navzájem a být zodpovìdný za své 
chování. Mít smysl pro povinnost trénovat 
a následnì se zúèastnit soutìže ve chvíli, kdy na 
sebe navzájem dìti spoléhají. Nesoutìží však jen 
dìti! V sobotu 7.5. v Oticích se družstvo mužù 
zúèastnilo 1. kola okrskové soutìže v požárním 
sportu v kategorii nad 35 let. Disciplínou byl 
požární útok na 2 hadice B. V konkurenèním 
boji šesti teamù získali sucholazeètí borci 
1. místo! O týden pozdìji, 14. kvìtna, se pak 
v areálu Dukelských kasáren družstvo doplnìné 
2 ženami zúèastnilo jednoho z kol Okresní ligy 
veteránù. Šlo spíše o recesi, ale i tak podal tým 

1 688 èerven 2022



strana

Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

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

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

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 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, èerven 2022 náklad 350 výtiskù

redakce
David Závìšický
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pìkný výkon. Dalšími akcemi poøádanými 
místním SDH letos na jaøe byl v sobotu 
9. dubna sbìr železného šrotu v obci a také 
sbírka obleèení, hraèek a vybavení domácnosti. 
Tyto vìci pak byly následnì odvezeny zástupci 
Armády spásy k roztøídìní a následnì využití 
v Azylových domech a domech pro matky s dìt-
mi. Jako každoroènì se i letos hasièi zapojili do 
akce nazvané Kvìtinový den, kdy výtìžek 
z prodeje symbolických kvìtinek putuje na 
konto Ligy proti rakovinì. Letošní roèník byl 
v barvì fialové stužky a byl zamìøen na osvìtu 

prevence rakoviny dìložního èípku a varlat. 
Obrovské díky patøí všem, kteøí pomohli s pro-
dejem a distribucí, a pøedevším všem tìm, kteøí 
pøispìli. Jejich zásluhou odeslali hasièi na konto 
Ligy proti rakovinì èástku 7.450Kè!
Nezbývá než podìkovat za podporu všech akcí 
nejen vedení obce, ale také rodièùm mladých 
hasièù a rodinným pøíslušníkùm tìch, kteøí svùj 
volný èas vìnují právì èinnosti v SDH. Pøejeme 
všem èlenùm i spoluobèanùm krásné léto a do-
volené i prázdniny ve zdraví a pohodì. 

Za SDH Pavla Benšová

Foto: SDH Suché Lazce

èerven 2022
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