
                                Sucholazecký zpravodaj
                                                                                                                                srpen 2010  

Vážení spoluobčané,
v letošním vydání zpravodaje Vás seznámíme s programem sucholazeckého posvícení, s výsledky průzkumu 
spokojenosti s životem v naší obci.   Zájmové organizace a sdružení naší obce Vám představí svou činnost. 

Z     činnosti zastupitelstva  

Již  v polovině  příštího  měsíce  proběhnou volby  do  obecního  zastupitelstva  a  skončí  jejich  současné, 
čtyřleté  období.  „Zpravodaj“   naší  obce  mi  umožňuje,  abych  se  s Vámi  podělil  o  poznatky,  jak  se 
stávajícím  zastupitelům  naší  obce  podařilo  plnit  úkoly,  pro  které  byli  Vámi  před  čtyřmi  léty  do 
zastupitelstva zvoleni.
Mohu říci,  že jste z mého pohledu, při  volbě zastupitelstva měli  šťastnou ruku. Jednotliví  zastupitelé 
plnili úkoly zodpovědně a s přesvědčením o správnosti svého konání a rozhodování. Ve své činnosti jsme 
všichni  vycházeli  z přijatého  volebního  programu,  který  byl  koncipován  tak,  aby  odpovídal  našim 
možnostem v dané době plnit potřeby obce i jednotlivých občanů, pro všeobecně spokojený život v obci.

Hned v úvodu chci zdůraznit, že naše obec Suché Lazce je součástí města Opavy a že Magistrát města do 
značné míry naše potřeby a požadavky koriguje zejména tam, kde se jedná o jejich finanční zabezpečení. 
V současné všeobecné hospodářské recesi je to zcela pochopitelné. 
Mohu říci, že dle výše přidělených financí jsme každoročně zpracovali společně v zastupitelstvu rozpočet 
tak, abychom odpovědně podpořili v obci: sportovní činnost,  kulturní vyžití,  činnost všech zájmových 
organizací i některé potřeby naší základní školy, současně jsme ale museli pamatovat na finanční pokrytí 
pracovních  činností,  jako  je  zimní  a  letní  údržba  komunikací  obce,  údržba  zeleně,  údržba  vlastních 
technických prostředků, kulturního domu aj. 
Naše  zastupitelstvo  se  scházelo  jednou  v měsíci,  kde  každý  ze  zastupitelů  měl  právo  ke  kterékoliv 
problematice života v obci vznést svůj názor a návrh. Mohu Vám sdělit, že z každé proběhlé schůze je 
proveden záznam, mimo jiné i na stránkách internetu.

Mezi našimi občany vítané  aktivity zastupitelstva obce patří organizace vesnických posvícení s kulturním 
programem, organizace dětského výlovu ryb z obecní kašny, pietní akce u pomníků padlých spoluobčanů 
ve světových válkách,  s doprovodným programem pro děti,  i  podpora dalších kulturních činností  naší 
mládeže.
Podpořili jsme pořádání i jiných akcí, které naší obci dělají čest. Patří mezi ně umožnění uspořádání např. 
soutěže hasičů na našem obecním hřišti, MČR ve střelbě z kuší, mezinárodní šachový turnaj, dětský den. 
Naše kulturní zařízení udržujeme v takovém stavu, aby kterýkoliv občan, nebo organizace je mohla pro 
svou činnost bez problému a v náležitém stavu využít. Funkční je naše obecní knihovna a také úřední 
hodiny našeho obecního úřadu jsou dostačující pro styk s občany. 

Jistě jste si všimli, že operativně řešíme problémy čas od času vzniklé přívalovými dešti, nebo sněhovými 
kalamitami. I když se nám nepodařilo beze zbytku vše, co jsme si vytýčili ve volebním programu (pro 
různé objektivní příčiny mimo nás), věříme, že k činnosti našeho zastupitelstva nemáte zásadních výhrad 
a těšíme se tak na naší další spolupráci. 

Suché Lazce, srpen 2010      starosta obce        Miloslav Kostřiba 



Vyhodnocení dotazníku o spokojenosti občanů s úrovní života v naši obci

Oblast
velmi spíše  spíše   

spokojen spokojen spokojen nespokojen nespokojen neurčeno
Vzhled obce 25 55 65 3 1 5
Opravy a údržba kulturního zařízení 38 39 67 5 0 5
Opravy a údržba ostatních budov obce 32 38 68 7 0 9
Údržba hřbitova 24 35 63 22 6 4
Údržba silnic 1 6 12 52 79 4
Údržba chodníků 11 25 54 32 27 5
Údržba zeleně 35 36 65 12 5 1
Odvoz a likvidace odpadů 37 35 60 15 5 2
Ochrana přírody 7 41 68 14 9 15
Bezpečnost silničního provozu 2 19 48 49 27 9
Spokojenost s autobusovou dopravou 21 29 70 20 7 7
Podmínky pro cyklo - dopravu 5 8 40 46 41 14
Podmínky pro pěší 5 28 66 26 21 8
Možnost parkování v obci 5 22 64 27 23 13
Dostupnost obchodu 24 28 69 18 10 5
Dostupnost zdravotní péče 22 32 62 20 8 10
Dostupnost veřejných služeb 11 20 62 34 12 15
Dostupnost veřejného stravování 35 28 69 5 3 14
Předškolní zařízení 30 32 59 5 0 28
Základní vzdělávací zařízení 23 29 59 7 2 34
Možnosti družiny, kroužků 20 26 52 11 6 39
Možnosti spolků (hasiči, sport. apod.) 29 34 56 9 2 24
Možnosti trávení volného času 6 20 42 40 23 23
Nabídka kulturních akcí 6 20 48 37 22 21
Příležitost pro sport - venkovní areály 3 10 37 38 43 23
Příležitost pro sport - vnitřní areály 2 6 23 42 55 26
Tradiční oslavy a svátky v obci 42 44 58 2 1 7
Práce obecního úřadu 22 38 58 21 7 8
Práce zastupitelstva obce 12 38 58 27 7 12
Váš celkový dojem 11 36 85 13 5 4

Předně bych chtěl poděkovat Vám, kteří jste si našli čas a odevzdali vyplněné dotazníky, ve kterých jste 
upozornili současné a hlavně budoucí zastupitelstvo městské části Opava – Suché Lazce na problémy, 
které Vás, občany tíží  a které je nutno v následujícím období řešit.  Z výsledků dotazníku vyplývá,  že 
největší  problém je  údržba  silnic  a  údržba  chodníků.  Tyto  dva  problémy jsou  dány hlavně  stále  se 
zpožďující výstavbou splaškové kanalizace. Vzhledem k tomu, že je na tuto akci zpracována projektová 
dokumentace předpokládám, že ještě letos, ale hlavně v příštím roce budou opraveny ty chodníky, které 
nebudou kanalizací dotčeny.
Dále z dotazníku vyplývá problém sportovního vyžití a sportovišť. Tato otázka byla již nedávno nastolená 
v petici a následně mou odpovědí na tuto petici. Chci jen upozornit, že na potřebných podkladech ohledně 
rozšíření sportoviště se pracuje už od roku 2008. Nyní je to ve fázi projednávání o změně územního plánu 
na úrovni kraje.
Vážení občané, Vaše připomínky a požadavky budou řešeny na následných schůzích zastupitelstva MČ 
Opava – Suché Lazce a já věřím, že dle finančních a technických možností budou splněny. Pokud mi to 
bude v budoucím období umožněno, ke všem Vašim návrhům a připomínkám se písemně vyjádřím.

      starosta obce        Miloslav Kostřiba



Z obecní statistiky

Počet občanů v naší obci ke dni 17.8.2010 vzrostl oproti loňskému roku o patnáct a činil 1033. Z toho 
bylo 543 žen a 490 mužů. Letos se narodilo šest holčiček a dva kluci. Zemřelo pět občanů. Dva občané 
oslavili 80 let, pět občanů 81 let, šest občanů slaví 82 let, pět spoluobčanů bude mít 83 let, dva občané se 
dožili 85 let, tři občané oslaví 86 let, jeden 87 let, 88 let se dožije jeden občan, dva občané oslaví 89 let, 
dva občané se dožijí 90 let a náš nejstarší občan má letos 91 let. 
Všem nově narozeným občánkům i všem oslavencům přeje zastupitelstvo obce vše nejlepší a pevné 
zdraví do dalších let života.

Z      našich spolků  

Fotbalový oddíl  TJ Suché Lazce.

Mini žáci.

Stříbrný  úspěch  mini  žáků  TJ  Suché  Lazce  v okresní  fotbalové  soutěži  AgroBio  Mini  žáků  sk.  B 
2009/2010.

Jako každý rok jsme začali zimní přípravu na jarní část sezóny v prostředí raduňské tělocvičny. Celá tato 
příprava směřovala k jednomu cíli. Obhájit druhou pozici v tabulce a  v případě zaváhání Slavie „A“ se 
ještě pokusit bojovat o první místo. 
V celku chladné dubnové počasí nám nadmíru vyhovovalo a první čtyři  utkání s celky ze spodní části 
tabulky nám vyšly. Nejenom, že se prosazovaly naše střelecké hvězdy Patrik Knopp a Lukáš Dener, ale 
do listiny střelců se začali  prosazovat i  další.  V bráně tým podrželi  naší tři  brankáři  v čele s Terezou 
Lacuchovou. Naše jarní skoré tedy bylo 47:0 a do tabulky jsme přidali plných 12 bodů. Naše šance na 
dostižení vedoucího týmu se ještě zvýšily po prohře Slavie s SFC Opava. 
Velký den nastal 2. května kdy jsme nastoupili v Opavě proti Slavii „A“. Musíme přiznat, že soupeř byl 
v první půli lepší a ve všech činnostech nás převyšoval. Svou převahu také potvrdil vedoucí brankou. Po 
změně stran se nám velkou bojovností podařilo několik akcí, z kterých jsme dokázali vytěžit vedení 2:1. 
Škoda jen,  že vlastními chybami  v obraně jsme dovolili  soupeři  opět  otočit  výsledek na svou stranu. 
V úplném závěru nedokázali naši útočníci proměnit dvě vyložené šance. Porážka 2:3 nám cestu k titulu 
prakticky zavřela.
Květnové přívalové deště všem celkům způsobily nemalé potíže s hledáním vhodného terénu a hlavně 
termínu k odehrání  odložených zápasů.  Poslední kola  však nebyla  dramatická  z důvodu odehrání  pěti 
utkání během dvanácti dnů, ale hlavně kvůli zaváhání vedoucí Slavie v Hradci nad Moravicí. My jsme 
pečlivě sbírali jedno vítězství za druhým a už jen čekali na výsledek zápasu Slavie ve Stěbořicích. Ty 
jako jediné mohly na domácím hřišti ještě Slavii připravit o body. Ve stejnou dobu jako Slavii i nám 
vrcholil zápas se třetím Hradcem. Po závěrečném hvizdu jsme se dozvěděli, že stejného výsledkem  4:2 
jako my, dosáhli i hráči Slavie. 
Uplynulá sezóna 2009/2010 se zapíše jako nejúspěšnější vystoupení našich mini žáků v pětileté historii 
účasti našeho klubu v této soutěži. Za druhé místo v soutěži byli hráči a trenéři v čele s Petrem Kubínem 
odměněni stříbrnými medailemi a  plaketami. Hráči končící kategorii mini žáků obdrželi pamětní poháry 
za vzornou reprezentaci klubu. Společně s rodiči a fanoušky jsme ohňostrojem oslavili konec sezóny. 
V následujícím ročníku nás čeká přestup do kategorie mladších žáků a s těmi nejmladšími pokračování 
v soutěži mini žáků. Na jaře naše řady rozšířili začínající fotbalisté z řad sucholazeckých dětí. Doufáme, 
že se nám podaří navázat na dosavadní úspěchy i po odchodu nejlepších hráčů.
Celý tým chce také poděkovat všem rodičům, fanoušků a sponzorům za dosavadní podporu bez které 
bychom  jen  těžko  mohli  dosáhnout  takového  úspěchu.  Zároveň  všechny  zveme  na  příští  ročník 
2010/2011.         

 Za realizační tým Tomáš Vašek 



Družstvo mužů

V  uplynulé sezóně 2009/2010 po postupu do 1A třídy bylo  hlavním cílem mužstva  udržet  se v této 
soutěži.  Ovšem hned nástup do podzimních  bojů nebyl  šťastný a družstvu se nedařilo,  jarní kolo už 
vypadalo optimističtěji a ze třinácti mistrovských zápasů se podařilo vybojovat sedm vítězství a 24 bodů, 
což ale  k celkové záchraně v soutěži  nakonec nestačilo.  Družstvo mužů ukončilo  soutěž na třináctém 
místě s 30 body a celkovým skoré 49:56. 
Trenér  Petr  Szczur  zhodnotil  uplynulou  sezónu takto:   Hodnocení  mužstva se samozřejmě odvíjí  jak 
dopadne  v tabulce  a  zda  splní  stanovené  cíle.  Z tohoto  pohledu  to  jednoznačně  vypadá  na  velice 
neúspěšnou sezónu -  13.  místo  a  sestup  zpět  do  1.  B třídy  a  tedy  nepovedená  vytoužená  záchrana. 
Domnívám  se  však,  že  i  přes  tento  špatný  konečný  výsledek  jsme  měli  výborné  mužstvo  a  za 
předvedenou hru by se nemusela stydět ani mužstva vyšší soutěže. Hráči pro záchranu udělali maximum, 
po celé jaro hráli pod tlakem sestupu a zvládli to náramně. Jednoznačně za ně hovoří jarní statistiky, kdy 
uhráli  parádních 24 bodů a pouze Opava a Jakartovice (1. a 2. místo v tabulce) byly pro nás těžkým 
soupeřem.  Dnes  můžeme  litovat  snad  jediného  zápasu  a  to  v Bruntále,  kde  jsme  herně  a  přístupem 
zklamali a bohužel po sečtení výsledků nám právě tyto body nestačily k záchraně! Velice mě mrzí, že 
nemůžu  říct,  že  toto  mužstvo  patřilo  k těm  nejlepším  v soutěži,  konečný  výsledek  tomu  právě 
neodpovídá, ale přesto bych všem poděkoval za výbornou reprezentaci lazeckého fotbalu.
Do nové sezóny přejeme všem fandům krásné sportovní zážitky, věříme, že je fotbal bude bavit i nadále a 
těšíme se na jejich podporu.
Touto  cestou  bychom  chtěli  poděkovat  zastupitelstvu  obce  a  hlavně  starostovi  panu  Kostřibovi  za 
podporu.

              Za TJ Suché Lazce Miroslav Satke 

Myslivecké sdružení Hošťata.

Tak  jako  v loňském  roce,  i  v tom  letošním  chceme  seznámit  občany  Suchých  Lazec  s činností  našeho 
mysliveckého sdružení.
V zimním období členové sdružení s přispěním některých občanů zajišťovali přikrmování zvěře. Vzhledem 
k tomu, že zima byla dlouhá, s vysokou sněhovou pokrývkou, byla zvěř přikrmována i za pomoci techniky. 
Bylo zkrmeno cca 40q jadrného krmiva, 20q dužnatého krmiva a cca 25q objemného krmiva. I přes toto 
množství jsme však zaznamenali úhyny srnčí zvěře.
V únoru letošního roku pořádalo sdružení „Myslivecký ples“ pro myslivce a přátele myslivosti  v sále 
restauračního zařízení v Podvihově. Jelikož se hosté dostavili skoro v plném počtu a dobře se bavili, ať už 
z příjemné  hudby,  či  z bohaté  tomboly,  může  myslivecké  sdružení  použít  zisk  na  nákup krmiva  pro 
následující  zimní období. Doufáme, že i tato skutečnost Vás občany nadchne a povzbudí na účast na 
dalším mysliveckém plese, který se bude konat opět v Podvihově a to 12.2.2011. K poslechu a tanci bude 
hrát nově skupina MERKUR.
Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Hošťata se sešla letos zjara. Výroční zasedání je vždy 
spíše  reprezentační  a  slavnostní  událostí.  K  dobré  náladě  přispěla  i  večeře  z dobře  připravené 
zvěřiny.Tradičně byla předsedou přednesena zpráva, která informuje o činnosti a hospodaření.
V dubnu proběhla výstava trofejí spárkaté zvěře na zámku v Hradci nad Moravicí.  I  naše myslivecké 
sdružení  předložilo  k hodnocení  a výstavě trofeje  odlovené srnčí  zvěře.  Nádhernou trofej  se podařilo 
odlovit našemu dlouholetému členovi panu Tomáši Vaškovi. Srnec II. věkové třídy byl precizně odloven 
a svou atypickou trofejí určitě přispěl k nezapomenutelnému zážitku, který si odnesli všichni návštěvníci 
výstavy.
V květnu se sešla členská schůze,  na které  byl  schválen mysliveckým hospodářem vypracovaný plán 
chovu a lovu zvěře spárkaté, v naši honitbě je to zvěř srnčí. Rovněž plán péče o zvěř, který zahrnuje 
stabilní krmná zařízení, zvěřní políčka a napáječky pro drobnou zvěř. Plán počtu lovecky upotřebitelných 
psů  zahrnuje  všechny  lovecké  psy  našich  členů,  kteří  mají  některou  ze  zkoušek daných  zákonem o 
myslivosti.
Při  této příležitosti  musíme požádat  Vás občany,  aby převážně v období kladení a líhnutí  mláďat  (tj. 
v květnu a červnu), nenechali volně pobíhat své psí miláčky v honitbě. Některým z Vás se již určitě stalo, 
že některý z myslivců Vás na tuto skutečnost přímo v honitbě upozornil. Ještě horší situace pak nastává 



v období zimy, kdy takto volně pobíhající pes za srnčí zvěří způsobí, že srnčí kus uhyne na zápal plic. 
Psovi  stačí  i  procházka  na  vodítku,  kterou  v období  kladení  mláďat  a  zimních  měsících  provozují  i 
samotní myslivci se svými psy. Také motorkáři, kterým asi nepřirostla k srdci příroda a okolí naší vesnice 
(remízky,  lesíky),  negativně  působí  na  období  klidu  zvěře.  Nemluvě  o  škodách,  které  působí  na 
rostoucích zemědělských plodinách či kořenových nábězích listnatých a jehličnatých stromů.
Na členské schůzi,  která  proběhla 26.8.  byly schváleny plány chovu a lovu zvěře drobné.  Vzhledem 
k tomu, že myslivecké sdružení již několik let vypouští bažantí zvěř a snaží se o obnovu vesnického rázu 
krajiny tím, že provádí výsadbu keřů a stromů v honitbě, usnesl se výbor MS Hošťata, že v letošním roce 
nebude organizovat společné hony na drobnou zvěř. Budou pouze naháňky na zvěř škodnou (liška, kuna), 
popř.  zvěř  černou,  která  může  být  takto  lovena.  Pro  zazvěření  honitby  bude  v listopadu  zakoupeno 
několik kusů samčí populace zaječí zvěře z jižní Moravy.
Starosta městské části Suché Lazce pan Kostřiba, byl požádán, aby z titulu své funkce požádal Statutární 
město Opava o možnost  pronájmu,  či vypůjčky vytypovaných pozemků v honitbě,  za účelem obnovy 
remízů, které by nejen zvětšily úživnost naší honitby a zajistily potřebný kryt zvěři, ale omezily také erozi 
půdy, která se stále častěji vyskytuje na svažitých polích v naší honitbě. Pevně doufáme, že se nám tento 
plán v budoucnu podaří uskutečnit.
Nejen celoroční  péče o zvěř a krajinu,  ale  rovněž lov zvěře patří  neodmyslitelně k české myslivosti. 
V letošním roce bylo zatím odloveno 13 ks srnčí zvěře a 26 ks zvěře černé. Jelikož myslivecký rok ještě 
neskončil, odlov srnčí, ale převážně černé zvěře, která působí nejvíce škod, poroste.
Věříme, že jsme alespoň trochu přispěli k osvětě české myslivosti z té pozitivnější stránky.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“

           Za MS Hošťata   Jana Žídková 

Klub důchodců Opava – Suché Lazce.

Stříbro ve vlasech, v ústech gramy amalgamu nebo i zlata, kameny v ledvinách, cukr v krvi nato tata, olovo 
v nohách, ve tvářích starostmi vyryté vrásky, oči už nevidí bohaté výplatní pásky, takové je naše stáří. A nechť 
se nám ještě daří společensky žít, rozhodli se senioři, Klub důchodců ve vsi mít.
To však už je známá informace pro vás, pro občany. Náš Klub důchodců je známý, známý je tím, že jej tvoří, 
dobrých lidí tým. Scházíme se jednou do měsíce, ze všech zákoutí vesnice, již řadu let. A jak to v našem věku 
bývá,  někteří  žel,  v nedávné  minulosti,  opustili  tento  svět.  Při  svých  shromážděních  většinou  U  Baly 
přebýváme, narozenin výročí svých členů vzpomínáme, občas jedem do divadla, občas na výlet. Příznivě jsou 
pro ty akce naklonění naší konšelé, i starostu obce máme za přítele.
Na  svých  schůzkách  o  všeličems  klábosíme,  zpíváme  si  písně  národní,  pookřejí  mezi  námi  i  důchodci 
marodní. Společně tu kritizujem společenské poměry, sdělujem si, jaké má kdo s námi záměry. A to není celý 
výčet našich činností, minulosti máme v sobě dobré vlastnosti. Málokdo by do nás řek, kde je třeba úklidu, že 
děláme bezúplatně pořádek. A když se Klub zhostí, těch přijatých povinností, pak rád na svých shromážděních 
uvítá i milé hosty.
Od našeho minulého psaní uplynul již notný čas. O sobě na požádání píšeme do Zpravodaje zas, mimo jiné 
sdělujeme, že jsme před Vánoci měli v klubu děti místní školy, po básničkách jimi předvedených, vzájemně si 
dali dárky na stoly. Hostem jsme měli též starostu i místního faráře, uvolněn byl mezi námi , více než u oltáře. 
Také jsme si pro zábavu udělali kloboukový bál, kde v rytmu hudby ženy maskami jen hýřily, bavil se každý 
z nás, klobouky a nápadité masky se všem líbily. Při MDŽ opět školní dítky, obdařily ženy básněmi a kvítky, 
ozembuch a akordeon rozezvučel celý sál.
Došlo i k obměně našich řad v popisovaném období. Z důvodu úmrtí, chorob i nenaplněných představ a přání. 
Opustili nás někteří muži i paní, ale zas nové jsme členy získali. Je nutno říci, že finance jsou hlavní úskalí, 
abychom mohli plnit představy všech, co chtějí být v klubu s námi. Proto jsou naše akce skromné, avšak všem 
milé, rádi spolu trávíme alespoň krátké v klubu chvíle.
Vyzvali jsme v loňském roce ostatní místní důchodce, formou dopisu o činnosti naši, v obsažném naši činnosti 
popisu, aby rozšířili naše řady. Že pro obec činnost Klubu má své klady, to je bezesporu. Setkají se mezi námi 
sousedé i z dětství přátelé spolu, neformálně sdělí si svých starostí fůry a alespoň na čas, při písničce ztratí  
z čela své dobové chmury.
Tímto sdělují všem seniorům členové Klubu věrní, že pozvání mezí nás je stále aktuelní.

                                                                                                              Výbor Klubu důchodců, Suché Lazce



Střelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích. 

Od posledního vydání sucholazeckého zpravodaje jsme se ještě v dané sezóně zúčastnili dvou venkovních 
závodů. V září to bylo na místním obecním hřišti, kde se Sabina Kubesová umístila na 2. místě, Oldřich 
Kubesa na 5. místě a Kateřina Volná na místě 3. Poslední venkovní závod byl připraven v Kostelci na 
Hané, který byl  po první vzdálenosti  65 m zrušen,  kvůli  nepřízni počasí.  Sabina Kubesová byla  2. a 
Kateřina Volná 3. Od listopadu do března probíhá halová sezóna, která se střílí  na 18 m. Během této 
sezóny jsme se zúčastnili 3 závodů. Halová sezóna byla ukončena mistrovstvím České republiky, které 
hostil Kostelec na Hané. Sabině Kubesové po prvním dnu patřilo 4. místo, během druhého dne zabojovala 
a dostala se až na místo 2. Oldřich Kubesa vystřílel 5. místo a Kateřina Volná se po prvním dnu držela na 
místě  3.,  ale  nakonec skončila  o pouhý jeden bod na místě  4.  Během venkovní sezóny,  která začala 
v měsíci  dubnu,  jsme  se  zúčastnili  světového  poháru  Bohemia  Cupu  konaného  3.  –  4.  7.  2010 
v Otrokovicích.  První  den  se  započítával  do  Českého  poháru  a  České  ligy,  kdy  Sabina  Kubesová 
vybojovala 2. místo a Oldřich Kubesa místo 3. Celkově se Sabina Kubesová musela po závadě na zbrani 
spokojit  s 8. příčkou a Oldřich Kubesa s příčkou 6. Dalším velkým závodem bylo Mistrovství České 
republiky,  konané 31. 7. 2010 – 1. 8. 2010 na obecním hřišti v Suchých Lazcích.  Během prvního dne 
Oldřichu Kubesovi nevydržel luk a prasknul, ale i přes tyto komplikace udržel a vystřílel krásné 2. místo, 
které je jeho, prozatím, nejlepším výsledkem. Sabina Kubesová si první den závodu nastřílela osobní 
rekord a průběžně ji patřila  2 příčka.  Druhý den ji potkala  stejná závada jako jejího otce a proto se 
nakonec musela spokojit se 3. příčkou.

       
    Za Střelecký klub polní kuše Sabina Kubesová



Sbor dobrovolných hasičů v Suchých Lazcích.

Od posledního vydání Zpravodaje se v hasičské obci událo mnoho nového a proto Vás chceme seznámit 
s těmi nejpodstatnějšími událostmi, které nás potkaly.
25.9. jsme vyrazili na víkendový pobyt na chatu na Horní Bečvě. Pro většinu účastníků byl naplánován 
sobotní  pochod   na  Pustevny,   který  ti  zdatnější  protáhli  až  na  Radhošť.  V neděli  jsme  navštívili 
Valašskou vesnici v Rožnově pod Radhoštěm a v pondělí jsme nasbírali spoustu hřibů na Martináku.
Další  akcí  byla  3.10.  příprava  branného  závodu  na  Strážnici  pro  všechny mladé  hasiče,  kde  si  děti 
vyzkoušely, jaké to bude na podzimní soutěži. Ta proběhla na Palhanci a všechny družstva našich žáků si 
vedla dobře, vypracovala si dobrou pozici do jarního kola. Potom již začala zimní příprava. Mladí hasiči 
se pravidelně scházeli každý pátek  v tělocvičně místní základní školy.
V lednu proběhla valná hromada, které se zúčastnilo přes 80 členů SDH. V únoru jsme uspořádali v sále 
hostince U Balů tradiční  hasičský ples, který se podle ohlasu zúčastněných velmi podařil.  Třináctého 
března provedli naši nejmenší spolu s vedoucími exkurzi v Hasičské záchranné stanici v Opavě. Bylo to 
pro ně velmi zajímavé a poučné. Jaro jsme slavili již tradičně 24. dubna na Strážnici při Pálení čarodějnic, 
sešlo se velké množství dětí nejenom z řad hasičů, počasí nám přálo a smažená vajíčka velice chutnala. 
Provedli jsme také sběr železného šrotu a jarní úklid kolem hasičárny.  Potom už začaly jarní soutěže 
mládeže: obvodové kolo 2.5. na Palhanci, okresní liga mládeže 15.5. v Komárově a 5.6. v Podvihově. 
Ostatní soutěže kterých jsme se chtěli zúčastnit byly odvolány kvůli  přívalovým dešťům. Naši dorostenci 
bojovali 30.5. na okresní soutěži ve Vítkově. V našem sboru máme tři družstva mladších žáků, jedno 
starších žáků a jedno družstvo dorostu. Mládeži se věnuje patnáct vedoucích a instruktorů. Naši muži se 
začali zapojovat do soutěží. Na podzim by mělo zahájit činnost i družstvo žen.
Tábor, tábor, tábor, tábor…tolik opakované slovo mezi dětmi i vedoucími zpravidla minimálně od února. 
Ano, také letos hasiči  uspořádali,  v pořadí už 14. dětský letní  tábor. Celkem 36 dětí  a 18  dospělých 
strávilo  nádherný  první  prázdninový  týden  v prostředí  vodní  nádrže  Barnov  nedaleko  Budišova  nad 
Budišovkou. Počasí,  jako každý rok, víc než přálo pobytu na vzduchu, hrám i středečnímu výletu do 
nedalekého Spálova. Družstva Cihel, Chňapíků, Formulek a Neonek spolu soupeřila v táborové hře, která 
se skládala ze spousty her: přehazovaná, vybíjená, vědomostní hry i umění pobavit kamarády programem 
při táboráku. O celkovém výsledku však stejně nakonec rozhodlo množství hvězdiček a prasátek, které 
děti dostávaly v průběhu týdne za úklid a čistotu na pokojích.
Ačkoliv  tábor  pořádali  dobrovolní  hasiči,  nebyl  celý  týden  ani  z daleka  orientován  na  tuto  činnost. 
Některé  děti  si  sice  poprvé  vyzkoušely  udělat  uzly,  zorientovat  mapu,  pracovat  s buzolou,  střílet  ze 
vzduchovky nebo zjistily, co znamená disciplína hasičský útok. Ostatní si vše jen oživili a připomenuli. 
Ale mimo to si také okusily, jaká je práce archeologů při vykopávkách nebo se  zasmály při cirkusovém 
vystoupení jednotlivých družstev. Zpívání u ohně k táboru prostě patří, takže děti nebyly ochuzeny ani o 
toto. Písničky a hry u táboráku tak byly krásnou tečkou za každým dnem.
Všichni účastníci se domů vraceli spokojení, s úsměvem na rtech, s novými kamarády a s hlavou plnou 
zážitků, dovedností i poznatků. Ostatně, posuďte sami: www.sdh-suche-lazce.rajce.net

http://www.sdh-suche-lazce.rajce.net/


Činnost JSDH

Průběh letošního počasí také zaměstnává zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů. 10.1.2010 byla 
zásahová jednotka povolána k zásahu – likvidace nebezpečných stromů v prostoru Přerovec. V důsledku 
námrazy ohrožovaly stromy bezpečnost silničního provozu na Přerovci, po ořezání nebezpečných větví 
provedli členové jednotky odstranění ořezaných větví z komunikace.
Dne 2.6. byl jednotce SDH Suché Lazce vyhlášen operačním důstojníkem požární poplach – místo určení 
koupaliště Opava – technický zásah. Jednotka vyjela s technikou v počtu deseti členů zásahové jednotky. 
Po příjezdu na místo bylo nasazeno požární čerpadlo PS12 a plovoucí čerpadlo k odčerpávání zatopeného 
malého  bazénu  z rozvodněné  říčky  Jaktarky.  Zároveň členové  zásahové jednotky prováděli  výstavbu 
hráze z pytlů s pískem k odklonění záplavové vlny. Odčerpáním této záplavové vlny se podařilo zachránit 
technologii opavského koupaliště před zničením. V nočních hodinách jsme ještě provedli dodávku pytlů 
písku k rodinným domkům v Kylešovicích k zabránění jejich zatopení. Foto na www.suchelazce.cz
V důsledku  květnových  záplav  byla  soutěž  zásahových  jednotek  „O  pohár  primátora  města  Opavy“ 
přesunuta na 12.9.2010.
JSDH a SDH Suché Lazce děkuje členům obecního zastupitelstva za podporu a dobrou spolupráci.  
  

                                                                             za SDH Suché Lazce    Žůrková Pavla  Valík Ladislav 

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v roce 2011.
Vaše písemné podněty a příspěvky, pozvánky na akce a informace o jejich průběhu jsou na obecním úřadě 
vítány! Možno také doložit fotografie. Pokud bude dostatek materiálu ke zveřejnění může Zpravodaj vycházet 
častěji.
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Program oslav sucholazeckého posvícení 2010

Pátek 3. září

16.00-23.00  odpolední  a  večerní  zábavné  atrakce  pro  děti  i  dospělé,  kolotoče,  střelnice,  skákací 
nafukovací atrakce, trampolína pro děti, elektrická auta a motorky.

Sobota 4. září

kolotoče, střelnice, skákací nafukovací atrakce, el. auta a motorky, pouťové zboží a cukrovinky.

Program pro děti a rodiče

15.00-17.00   soutěžní odpoledne pro děti - Caruso Show - soutěž ve zpěvu i přednesu, 

                      pro nejmenší Slavíček, hledání pokladu, klauni, soutěže o ceny pro děti i rodiče

17.00-19.00   diskotéka pro děti se soutěžemi

19.00-20.00   host programu – galapředstavení pro děti i dospělé.

Večerní program

                      20.00-22.00   Bobyho Karaoke Super Star Show  hudebně zábavný a soutěžní program

                      22.00-22.30   Soutěž v přetahování lanem čtyřčlenných družstev mužů i žen O basu piva starosty 

                                            obce Suché Lazce

                      22.30-23.00   Bobyho Karaoke Super Star Show pokračování

                      23.00-23.20   Obecní ohňostroj 

                      23.20-24.00   Bobyho Karaoke Super Star Show taneční serie s vyhlášením  a oceněním vítězů

                      24.00-00.15   Slosování anketních lístků s předáním cen 

                      00.15-03.00   DJ MILHAUS diskotéka pro každého nejžádanější české i zahraniční hity k tanci.

Neděle 5. září

Posvicenská mše svatá

V 10.30 hodin bude v kapli Andělů strážných sloužena posvícenská mše svatá s žehnáním nových kostelních 
lavic. Hlavním celebrantem poutní slavnosti bude P.Mgr.ThLic.PiotrRak, farář ze Slatiny. Po bohoslužbě bude 
žehnání a předávání chleba a soli, tzv. „Dožínky“. Nešpory „Te Deum“ a svátostné požehnání budou v 15.00 
hodin. 

10.00 soutěžní zápas v kopané ml.žáci: Suché Lazce – Pustá Polom 

             13.00-22.00 odpolední a večerní atrakce pro děti  i  dospělé,  kolotoče, střelnice,  prodej pouťového zboží a 
cukrovinek.

Pondělí 6. září

Starosta dětem – dopolední velký řetízkový kolotoč pro školní děti

Po celou dobu oslav bude zajištěno občerstvení.. Na oslavy Vás i Vaše hosty zve zastupitelstvo obce a přeje 
Vám příjemnou zábavu. 
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