
2012
duben

Zastupitelé MÈ Opava  Suché Lazce Vás 
chtìjí v tomto èísle informovat o své práci od 
minulého vydání Zpravodaje. Také zájmové 
organizace a sdružení naší obce Vás seznámí 
se svými plány a se svou èinností za uplynulé 
období. 

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

28. ledna uspoøádalo zastupitelstvo v sále 
restaurace U Baly již tradièní Obecní ples. 
K tanci vyhrávala skupina Karaoke Stone, byla 
pøipravena bohatá tombola a obèerstvení. 
Návštìvníci plesu se dobøe pobavili a podle 
jejich ohlasu se ples vydaøil.

Od posledního vydání Zpravodaje se èlenové 
zastupitelstva zabývali tìmito problémy:

- Revizní komise provedla kontrolu èerpání 
dotací urèených pro složky v roce 2011.

- Zastupitelé schválili pro vedení obecní kroniky 
Mgr. Koníkovou  spolu se sleènou Matroszovou.

- V kulturním zaøízení byla zakoupena lednice 
na nápoje a byly opraveny instalace elektro, 
vody a WC.

- Bylo schváleno a provedeno rozšíøení 
obecního osvìtlení v ulici V Ulici.

- Byla schválena oprava hasièárny výmìna oken 
a oprava fasády.

- Zastupitelé schválili opravu opìrné zdi na 
obecním høišti.

- Zastupitelé schválili pravidelné rozmis�ování 

Z èinnosti zastupitelstva

kontejnerù na biologický odpad. Kontejnery 
budou  pøistaveny pravidelnì každou první 
støedu v mìsíci, poèínaje kvìtnem. 
Upozoròujeme, že do tìchto kontejnérù patøí 
pouze tráva, shrabané listí a drobné vìtve. 
Pokud bude v kontejnerech jiný odpad, bude 
rozmis�ování kontejnérù ukonèeno.

- Na dotazy obèanù, proè je uzavøeno školní 
høištì po dobu prázdnin a svátkù upozoròujeme, 
že høištì patøí škole, provoz je hrazen z pros-
tøedkù školy a veøejnosti je otevøeno pouze po 
dobu urèenou provozním øádem. Na høištì v tuto 
dobu dohlížejí správci. Každý návštìvník se 
musí provozním øádem øídit. Mimo provozní 
dobu je høištì uzavøeno a každý, kdo sem 
svévolnì vstoupí, nebo bude nièit vybavení 
høištì bude postihován.

- Na základì šetøení Èeské inspekce životního 
prostøedí bylo naøízeno odstranìní plotu kolem 
støelnice na Strážnici, který byl v havarijním 
stavu. Upozoròujeme hlavnì rodièe, že prostor 
kolem støelnice bude nyní zajištìn pouze 
tabulemi se zákazem vstupu. Pouète své dìti 
o možném riziku pádu do areálu støelnice.

- Upozornìní pro majitele psù, kteøí ještì 
nezaplatili poplatek za psa, aby tak uèinili 
co nejrychleji, aby nemuselo dojít na sankce. 
Poplatek mìl být zaplacen do konce mìsíce 
bøezna.

- Dále upozoròujeme obèany na zákaz vodìní 
psù na høbitov. Tento zákaz není respektován 
a obèané si stìžují, že dochází ke zneèiš�ování 
a k nièení výzdoby hrobù.

- Upozoròujeme obèany (hlavnì øidièe), že bude 
pokraèovat oprava restaurace pana Baly. 
V Pøerovecké ulici bude postaveno lešení a bude 
zúžena vozovka. Toto zúžení bude øádnì 
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Vaše písemné podnìty a pøíspìvky, pozvánky na akce 
a informace o jejich prùbìhu jsou vítány na obecním 
úøadì nebo na emailové adrese lvalik@seznam.cz. 
Pøíspìvky prosím zasílejte pokud možno v aplikaci 
Word. Možno také doložit fotografie. 
vydal ÚMÈ Opava - Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, Suché Lazce

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2012.
úøední hodiny: úterý 16.30-18.00
telefon: 553 794 427
e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
zpracoval: Ladislav Valík
design a typografie: David Zavìšický
duben 2012, 320 výtiskù
internetové stránky:  www.suchelazce.cz

Zimní sezóna u sucholazeckých hasièù je vždy 
odvislá od poèasí. Letos ne na saních, ale i tak 
pøišel za dìtmi 3. prosince na Mysliveckou 
chatu opìt Mikuláš s andìly a èerty. Za vzornì 
recitované básnièky a zpívané písnièky, dostaly 
dìti sladkou odmìnu, kterou si zasloužily i za 
pamlsky, které pøinesly zvíøátkùm.
V sobotu 25. února se uskuteènil velmi oblíbený 
Hasièský ples a to i letos v sále Hospùdky 
U Balù. K tanci a poslechu hrála skupina 
Merkur, novinkou byl hostùm k dispozici 2. bar 
ve sklepní èásti pod sálem.
S pøicházejícím jarem èeká hasièe spousta práce, 
ale i zábavy. Po mìsících fyzické pøípravy 
v tìlocviènì je koneènì správný èas vrhnout se 
na tvrdý trénink a dril ve všech disciplínách. Je 
tøeba vyladit formu, oprášit zkušenosti a oživit 

si základní pravidla. Mladé hasièe a dorostence 
èekají v kvìtnu jarní kola hry Plamen, na které 
je dùležité se dobøe pøipravit. Psychickou 
odolnost a pøipravenost si budou mít pøíležitost 
vyzkoušet na nìkolika soutìžích v okolí.
Tradièní pálení èarodìjnic se uskuteèní 28. 
dubna v areálu Strážnice. Na dìti i jejich rodièe 
èeká opìt spousta her a zábavy. O obèerstvení 
nebude nouze. Srdeènì jsou vítání všichni, kteøí 
se nebojí èarodìjnic a èarodìjù.
Hasièi se však tìší také na zmìnu. Snad už do 
konce dubna dojde na hasièské zbrojnici k 
výmìnì oken a nový kabát bude mít také fasáda. 
Nezbývá tedy než popøát, a� se všem líbí 
a mladým hasièùm hodnì úspìchù a zdravé 
soutìživosti.

Pavla Žùrková

davedesign - SL zpravodaj obal-rub

Pochování basy z 18.2.2012 - mládež obce Suchých Lazcù.
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vyznaèeno dopravními znaèkami. Žádáme øidièe 
o zvýšenou pozornost v tomto úseku. 

- Zastupitelé projednávali pøípravu rozšíøení 
sportovištì. Pøipravuje se návrh, jak by celé 
rozšíøení mìlo vypadat, které sportovištì by mìl 
areál obsahovat. Starosta byl povìøen jednáním 
s majiteli pozemkù, jestli by byli ochotni 
zamýšlené pozemky odprodat obci.

- Zastupitelé schválili termín konání referenda 
o vybudování tzv. jižního obchvatu Komárova 
kolem naší obce, referendum probìhne v sobotu 
23. èervna 2012. Obèané budou o pøípravì 
a prùbìhu referenda øádnì informováni.

Zastupitelé obce pozývají obèany na oslavy 67. 
výroèí osvobození obce za II. svìtové války, 
které probìhnou v pátek 20. dubna 2012 ve 20 
hodin. Sraz úèastníkù bude u školy, odkud 
projde lampiónový prùvod obcí k pomníku 
padlých. U pomníku probìhne pietní akt a 
bude položen vìnec obìtem obou svìtových 
válek.

Potom se úèastníci pøesunou na obecní høištì. 
Zde bude odpálen ohòostroj, pro dìti jsou 
pøipraveny špekáèky s táborákem, pro dospìlé 
obèerstvení. Vyzýváme obèany aby svou úèasti 
pietnì uctili památku tìch, kteøí se konce obou 
válek nedožili.

V novém roce kušisté pokraèovali v již zapoèaté 
halové sezónì. Prvním závodem byl pro polní 
kušisty závod konaný 7. ledna v Kostelci na 
Hané. Závodu se zúèastnilo celkem 31 støelcù. 
Oldøich Kubesa musel tento závod vzdát kvùli 

Støelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích

závadì na zbrani. Sabina Kubesová a Kateøina 
Volná se ve svých kategoriích umístily shodnì 
na 2. místì. Dalším závod byl 19. února v 
tìlocviènì základní školy Maøádkova v Opavì. 
Tento závod už Oldøich Kubesa dokonèil a 

nejen pøi tanci, ale také pøi losování bohaté 
tomboly. Dìkujeme sponzorùm, kteøí se 
zasloužili o zpestøení tradiènì velmi bohaté 
zvìøinové tomboly.
Dìkujeme zastupitelùm Mìstských èástí Opava-
Suché Lazce, Opava-Podvihov a Opava-
Komárov za schválené finanèní prostøedky za 
rok 2011 a novì na rok 2012. Finanèní 
prostøedky budou využity nejen pro zvelebení 

životního prostøedí honitby Hoš�ata, která se 
nachází v katastrálních území Suché Lazce, 
Komárov a Podvihov, ale také pro aplikace 
pachových ohradníkù podél komunikací, kde 
jsou støety motorových vozidel se zvìøí 
nejèastìjší.
S pozdravem
LESU LOVU ZDAR !

výbor MS Hoš�ata

davedesign - SL zpravodaj obal-líc

Oprašte své pekelné stroje a pøile�te za námi na 
Tradièní slet èarodìjnic. 28. dubna 2012 od 14h 
na Strážnici. Necháme si seøídit a zkontrolovat 
své dopravní prostøedky a provìøíme si 
dovednosti každé èarodìjnice pøi mnoha 
soutìžích. 
A kdo neumí létat, mùže jezdit na koních! 
Srdeènì jsou zvány èarodìjnice i èarodìjové 
každého vìku. Nezapomeòte si svá koš�átka 
a vajíèka na smaženici.

Tradièní slet èarodìjnic

Zvou kolegynì od hasièù



3.
strana

duben 2012

6.
strana

umístil se v kategorii senioru na 4. místì. Sabina 
Kubesová se mezi ženami prostøílela na 2. místo 
a Kateøina Volná v kategorii juniorù na 3. místo. 
Halová sezóna byla ukonèena Halovým 
mistrovství Èeské republiky, které se uskute-
ènilo 17. až 18. bøezna v Otrokovicích. Na 
mistrovství pøijelo bojovat o titul mistra 
republiky 36 støelcù. První den se konala jak 
soutìž jednotlivcù, tak soutìž družstev, ve které 
se družstvo SKPK Opava  Suché Lazce, ve 
složení Oldøich Kubesa, Sabina Kubesová 
a Kateøina Volná, umístilo na 6. místì. Druhý 
den pokraèovala soutìž jednotlivcù. Po souètu 
nastøílených bodù v obou dnech skonèil Oldøich 

Kubesa ve své kategorii na 5. místì. I když 
si Sabina Kubesová nastøílela osobní rekord, 
nestaèilo ji to v kategorii žen líp než na 2. místo. 
Kateøina Volná získala mezi juniory krásné 3. 
místo. Na závìr halového mistrovství byly 
vyhlášeny výsledky Èeského poháru jednotlivcù 
za venkovní sezónu 2011 a halovou sezónu 
2011/2012 a také výsledky I. a II. Èeské ligy 
družstev za venkovní sezónu 2011. Družstvo 
SKPK Opava  Suché Lazce soutìžilo ve II. lize, 
kde vybojovalo 1. místo a zajistilo si pro pøíští 
sezónu úèast v 1. lize. Venkovní sezóna Èeského 
poháru a Èeské ligy bude zahájena 28. dubna 
Jarním závodem v Litultovicich.

Oldøich Kubesa
Sabina Kubesová
Kateøina Volná

Èeský pohár venkovní
sezóna 2011

4. místo
2. místo
4. místo

Èeský pohár halová 
sezóna 2011/2012

5. místo
2. místo
3. místo

Èlenové složky AVZO TSÈ Základní organizace 
Skála Opava  Suché Lazce by chtìli pozvat 
obèany na dvì nejbližší akce, které budou 
poøádat. První z nich je 27. roèník støelecké 
soutìže Pohár Osvobození Suchých Lazcù, 
který se uskuteèní 29. dubna od 8:30 v areálu 
Støelnice. Druhou akcí je soutìž ve støelbì 
z malorážky tøíèlenných družstev. Této soutìže 
se mohou zúèastnit tøíèlenná družstva, složená 

AVZO TSÈ Základní organizace Skála Opava  Suché Lazce
a� už ze zástupcù složek nebo jiných seskupení 
(družstvo padesátiletých, družstvo teenagerù, 
maminek nebo jakákoliv náhodnì složená 
družstva). Jedinou podmínkou je, že èlenové 
družstev musí být starší 15 let. Souèástí druhé 
akce je soutìž dìtí všech vìkových kategorií do 
15 let ve støelbì ze vzduchové pušky. 
Obì soutìže se uskuteèní bìhem víkendu 
16. - 17. èervna. 

Zimní pøíprava mladých fotbalistù. 
Zimní pøíprava starší pøípravky a mladších žákù 
našeho fotbalového oddílu probíhala od prosince 

Fotbalový oddíl TJ Suché Lazce
každou sobotu odpoledne v pøíjemném prostøedí 
štítinské školní tìlocvièny.
Než však zapoèal samotný tréninkový dril 

velmi pozitivnì, požádalo MS Hoš�ata 
zastupitelstva MÈ Opava-Podvihov a MÈ 
Opava-Suché Lazce o finanèní prostøedky na 
èásteènou úhradu aplikace pachového 
ohradníku, který by byl aplikován v dubnu na 
silnicích 4661 ul. Podvihovská, novì na silnici 
è. 4669 ul. Pøerovecká (od toèny po kamenný 
mostek -cca 500 m) a silnici è. 464  z Podvihova 
na Raduò (po Raduòský høbitov). Jedná se nejen 
o ochranu zvìøe, která støet s motorovými 
vozidly nepøežije, ale také o ochranu života 
a zdraví všech lidí. Jen pro dokreslení, v období 

leden až bøezen 2012 na krátkém úseku cesty 
Pøerovec-toèna po „Hájka“, tj. smìr Pustá 
Polom, zaznamenal myslivecký hospodáø 5 ks 
sražené srnèí zvìøe (poslední pøípady 20.3.2012 
plná srna zabitá se dvìma srnèaty v pokroèilém 
stádiu vývoje a dospìlý srnec 27.3.2012). 

Dne 14.1.2012 poøádalo naše sdružení tradièní 
„Myslivecký ples“ v kulturním zaøízení 
v Podvihovì. Všichni zúèastnìní se dobøe bavili 

Výsledky Èeského poháru jednotlivcù jsou uvedeny v následující tabulce.

davedesign - SL zpravodaj vnitøní-rub

www.suchelazce.cz
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uspoøádal si oddíl starší pøípravky pøedvánoèní 
turnaj  kterého se také kromì našeho celku 
zúèastnili týmy Mokrých Lazcù, Velkých 
Hoštic, Štítiny a Pusté Polomi. Protože jsme se 
již od podzimu potýkali s malým poètem hráèù 
doplnili jsme náš kádr ještì o fotbalisty 
z Komárova. Pro vìtší sehranost jsme dokonce 
absolvovali nìkolik spoleèných tréninkù. Díky 
obìtavé práci Patrika Komendy, který zajistil 
nìkolik sponzorù, jsme mohli nabídnout 
soutìžícím družstvùm nejen kvalitní pitný 
režim, svaèiny a sladkosti, ale hlavnì nádherné 
poháry pro všechny oddíly. 
Ocenìní dostali také nejlepší støelec, brankáø 
a hráè turnaje. Podle všech pøedpokladù svedl 
náš tým velkou bitvu o první místo s hráèi Pusté 
Polomi. Nakonec jsme obsadili krásné druhé 
místo a nejlepším støelcem se stal komárovský 
Martin Novák. Ten nám svými desíti góly 
výraznì pomohl k dosažení našeho úspìchu. 
O prùbìhu kvalitnì organizovaného turnaje jsme 
se mohli doèíst i na stránkách Opavského 
regionu. 
Koneèná tabulka Vánoèního turnaje konaného 
10.12.2011ve Štítinì.

Následovaly tøi mìsíce tréninkù které jsme 
zakonèili úèastí na halovém turnaji poøádaném 
Štítinskými fotbalisty. Do tohoto turnaje jsme již 
nastupovali bez pomoci Komárova, ale za to 
s novou posilou kterou jsme získali na hostování 
z Pusté Polomi. Turnaje se zúèastnili kromì 
Pusté Polomi všichni úèastníci našeho 
vánoèního turnaje a tak byli všichni zvìdaví na 
to jak se zúroèí vynaložené úsilí v zimní 
pøípravì. V tomto mìøení jsme si vedli nadmíru 

1. Pustá Polom
2. Suché Lazce
3. Velké Hoštice 
4. Štítina
5. Mokré Lazce

4  0  0
3  0  1
2  0  2
1  0  3
0  0  4

26 : 1
20 : 7
7 : 12
3 : 16
2 : 22

12
9
6
3
0

úspìšnì a s pøehledem jsme všechny soupeøe 
porazili. V nejlepším svìtle se pøedvedla naše 
nová posila Lucie Kotalová, která také nastøílela 
nejvíce branek v turnaji. Pochvalu za pøedve-
dený výkon si však zaslouží i ostatní hráèi.
Tabulka turnaje poøádaného 17.3.2012 
ve Štítinì 

1.Suché Lazce
2.Velké Hoštice
3.Mokré Lazce
4.Štítina

3 0 0
2 0 1
1 0 2       
0 0 0

21 : 1
  7 : 7
  1 : 14
  1 : 8

9
6
3
0

S dosaženými výsledky musíme být spokojeni 
a doufáme, že se nám podaøí tyto výsledky 
zopakovat i na trávì. Tímto zveme všechny naše 
fanoušky na jarní èást fotbalové sezóny. Pro  
všechny jsme pøipravili pøehledné tabulky 
mistrovských utkání nejen starší pøípravky 
a mladších žákù, ale i našich mužù. Pøijïte 
podpoøit naše fotbalisty.
ŠAFRÁN-Stavitel soutìž mladší žáci 1+7 sk.A

Háj ve Slezsku 
Suché Lazce 
Suché Lazce 
Suché Lazce 
Kobeøice 
Suché Lazce 
Hnìvošice 
Chlebièov 
Oldøišov 
Suché Lazce 

06.04. 15:30 
15.04. 10:00 
22.04. 10:00 
29.04. 10:00 
06.05. 10:00 
13.05. 10:00 
20.05. 15:15 
26.05. 14:45 
02.06. 15:15 
10.06. 10:00 

PÁ 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
SO 
SO 
NE 

Suché Lazce 
Hnìvošice 
Chlebièov 
Oldøišov 
Suché Lazce 
Háj ve Slezsku 
Suché Lazce 
Suché Lazce 
Suché Lazce 
Kobeøice 

Suché Lazce 
Pustá Polom 
Velké Hoštice 
Suché Lazce 
Štítina 
Suché Lazce 
Štìpánkovice 
Suché Lazce 
Strahovice 

09.04. 16:00 
16.04. 16:00 
23.04. 16:30 
30.04. 16:30 
09.05. 17:00 
14.05. 17:00 
19.05. 10:00 
28.05. 17:00 
01.06. 17:00 

PO 
PO 
PO 
PO 
ST 
PO 
SO 
PO 
PÁ 

Háj ve Slezsku 
Suché Lazce 
Suché Lazce 
Skøipov 
Suché Lazce 
Oldøišov 
Suché Lazce 
Komárov 
Suché Lazce 

OSTROJ soutìž MINI žáci (st. pøípravka) 1+4

M. Albrechtice
Suché Lazce
Zlatníky
Suché Lazce
Chuchelná
Suché Lazce
Chomýž
Suché Lazce
Suché Lazce
Suché Lazce
Bøidlièná
Suché Lazce
Suché Lazce

24.03. 15:00
31.03. 15:30
08.04. 10:00
14.04. 15:30
22.04. 16:00
28.04. 16:00
05.05. 16:30
12.05. 16:30
19.05. 17:00
26.05. 17:00
02.06. 17:00
09.06. 17:00
16.06. 17:00

SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Suché Lazce
Krásné Louèky
Suché Lazce
Otice
Suché Lazce
Olymp. Bruntál
Suché Lazce
Úvalno
Horní Benešov
Dolní Moravice
Suché Lazce
Chlebièov
Kylešovice

Družstvo mužù se v podzimní èásti soutìže 
umístilo na 1. místì s 35 body, jedenácti 
výhrami, dvìma remízami a bez porážky 
se skoré 42:13. 

Soutìž odehrálo 21 hráèù. Nejlepším støelcem 
soutìže byl Vlha Ondøej se 14 brankami.

Rozpis jarních zápasù mužù

Muži - TJ Suché Lazce

Myslivecké Sdružení Hoš�ata
Chceme Vás informovat o èinnosti MS Hoš�ata 
za uplynulé období.

Na podzim roku 2011 bylo vypuštìno 12 ks 
jedincù zajíce polního pro zazvìøení naší 
honitby. Jednotlivé kusy byly vakcinovány proti 
tularemii a brucelóze (nemoci, které zpùsobují 
velké úhyny zajícù ve volné pøírodì). Zajeèky  
ramlice v poètu 8 ks byly oznaèeny žlutou 
plombou v pravém slechu (uchu), zajíci  ramlíci 
v poètu 4 ks byli oznaèeni žlutou plombou 
v levém slechu. Byli vypuštìni do èásti honitby 
„Heroldùv dùl“ a „Bøeží“. Doufáme, že pøispìjí 
k dalšímu rùstu populace zajeèí zvìøe v honitbì. 
Touto cestou dìkujeme za finanèní pøíspìvek na 
nákup zajícù MÈ Opava-Suché Lazce a rovnìž 
MÈ Opava-Komárov, která schválila finanèní 
pøíspìvek na zazvìøování honitby na rok 2012.

Pøes zimní období bylo podáváno drobné zvìøi 
a spárkaté zvìøi objemné krmivo (seno, siláž), 
dužnaté krmivo (øepa) a jadrné krmivo (pšenice, 
jeèmen, oves, plevy). Bylo zkrmeno cca 35 q 
jeèmene a 12 q pšenice. Do slanisek jsou 
celoroènì podávány minerální látky v podobì 
kamenné soli. V únoru  probìhlo ozdravování 
spárkaté zvìøe antiparazitálními léèivy. Do 

krmelcù bylo podáno léèivo Cermix a to ve 
dvou dávkách.  Do této akce se zapojilo 25 
uživatelù honiteb z okresu Opava. Touto cestou 
dìkujeme za finanèní dotaci na nákup léèiva, 
který jsme obdrželi od Mìstské èásti Opava -
Suché Lazce.

Jak jsme Vás již døíve informovali, zapojilo se 
naše sdružení do akce „Prevence dopravních 
nehod zpùsobených zvìøí“, na kterou bylo 
z fondu Moravskoslezského kraje uvolnìna 
èástka 270.000,- Kè. Tato èástka byla rozdìlena 
mezi jednotlivé Okresní myslivecké spolky 
Moravskoslezského kraje. Okresní myslivecký 
spolek Opava obdržel pøípravek (Hagopur) 
k ošetøení  56 km silnic v okrese Opava. Naše 
sdružení obdrželo pøípravek k ošetøení 4,5 km 
silnice.

Úèinnost aplikace pachového ohradníku na 
silnici è. 4661 ul. Podvihovská byla 
vyhodnocena na 70% ve sledovaném období tj. 
od 1.9.2011 do 31.12.2011. Bohužel v lednu, 
kdy úèinnost tohoto pachového ohradníku již 
nebyla žádná, byly nalezeny 2 ks srnèí zvìøe 
v lese cca 60 m od komunikace. 
Vzhledem k tomu, že akce byla vyhodnocena 
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