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v tomto vydání Zpravodaje Vás chtìjí èlenové 
zastupitelstva MÈ Opava  Suché Lazce 
informovat o své èinnosti od minulého vydání. 
Také zájmové organizace a sdružení naší obce 
Vám oznámí, èím se v uplynulém období 
zabývali a co je èeká v blízké budoucnosti.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

Od posledního vydání Zpravodaje se èlenové 
zastupitelstva sešli na tøech zasedáních 
a zabývali se tìmito problémy: 
- byly provedeny inventury obecního majetku
- byly provedeny kontroly èerpání dotací pro 
zájmové organizace v roce 2012
- byly schváleny dotace pro zájmové organizace 
na rok 2013 a zpùsob jejich pøidìlení
- byl schválen nákup sekaèky na obecní høištì 
(pùvodní je neopravitelná)

Z èinnosti zastupitelstva
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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 (pøikládejte zvláš�). 
vydal ÚMÈ Opava - Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, Suché Lazce

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2013.
úøední hodiny: úterý 16.30-18.00
telefon: 553 794 427
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- byl proveden oøez stromù ve vegetaèním klidu, 
na Strážnici byly pokáceny dvì lípy, protože   
byly zcela ztrouchnivìlé a hrozily zøícením. Na 
jejich místì budou vysazeny nové stromy, aby 
se staly dominantou pro pøíští generace.
- zastupitelé neschválili žádost o umístìní 
hracích automatù v naši mìstské èásti
- zastupitelé nechali vypracovat projekt pro 
výstavbu opìrné zdi u obecního høištì, 
s pøípadným vybudováním skladových prostor 
pro vybavení a údržbu høištì
- zastupitelé odsouhlasili opravu obecního 
rozhlasu s rozšíøením do ulice Ve Štìpnici
- probìhlo jednání o navrhované zmìnì služeb 
Èeské pošty v naší obci. Bylo dojednáno, 
že  zmìna služeb Èeské pošty v letošním roce 
neprobìhne
- byl schválen odprodej obecního pozemku pod 
plynovou stanicí provozovateli plynové stanice
- probíhá jednání zastupitelù obce, zástupcù 
vlastníkù a uživatelù pùdy a MS Hoš�ata 
ohlednì akce - Obnova zelených ploch

Oprašte své pekelné stroje a pøile�te za námi na 
Tradièní slet èarodìjnic. 27. dubna 2013 od 15h 
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

o zpestøení ve formì ukázky latinsko-
amerických tancù se postaral Martin Høivnáè 
s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká 
nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do 
brzkých ranních hodin. Všem hostùm dìkujeme.
Tradièní a oèekávané Pálení èarodìjnic se 
uskuteèní 27. dubna v areálu Strážnice, kde 
budou pro dìti nachystány hry, soutìže 
s odmìnami, výborná smaženice a snad i letos 
projížïky na koních.. Mimo jiné soutìže èeká 
dìti  8. kvìtna dùležité jarní kolo hry Plamen 
a totéž platí v termínu 26. kvìtna pro naše 
dorostence. Plánován je také letní tábor.

Nezbývá než hasièùm popøát koneènì pìkné 
poèasí a hodnì sil i úspìchù v nadcházející 
sezónì.

Benšová Pavla
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- zastupitelé odsouhlasili provedení katodové 
ochrany dálkového vodovodu na pozemku obce 
pøed høbitovem
- dne 19. ledna uspoøádali zastupitelé mìstské 
èásti Obecní ples na sále hostince „U Baly“.  
K tanci a poslechu hrála hudba Karaoke Stone, 
všichni pøíchozí se dobøe bavili a k úspìchu   
plesu pøispìla i bohatá tombola. 
- po plesech Mysliveckého sdružení, hostince
U Baly a hasièù uspoøádala mládež naší obce 
23. února oslavy konce masopustu s vodìním 
medvìda, prùvodem celou obcí. Vyvrcholením  
celého dne bylo veèerní „Pochování basy“ v sále 
hostince U Baly
- Zemìdìlská a.s. Opava Kylešovice se obrátila 
na zastupitele obce s problémem zavážení 
pozemkù komunálním odpadem z domácností 
podél ulice Sedlická, podobný problém se 
vyskytuje na polích podél celé obce. Jedná se 
o èerné skládky, které je problém odstraòovat, 
odèerpávají se tím prostøedky, které by obec 
mohla investovat jinde. Urèitì by se Vám jako 
majitelùm pozemkù nelíbilo, kdyby si u Vás 
nìkdo odložil svùj domovní odpad. Obec 
vychází obèanùm vstøíc pøistavováním 
kontejnerù na biologický odpad a žádá obèany, 
aby si své okolí chránili a nebyli lhostejní ke 
zneèiš�ování životního prostøedí.
Vzhledem k nepøíznivému poèasí, nebyly 
zaèátkem dubna kontejnery pøistaveny. 
V mìsíci kvìtnu budou vzhledem ke státnímu 
svátku pøistaveny kontejnery netradiènì ve 
ètvrtek 2. kvìtna.

Další problém, který zastupitelé øeší, je høbitov, 
na kterém došlo k poškození nìkolika hrobù 
vandaly, nebo spoluobèany, kteøí nemají jiný 
zdroj obživy než krádeže. Se správcem høbitova 
se pokusíme dojednat opravu oplocení høbitova 
a branek, tak, aby se dal høbitov uzamykat 
v noèních hodinách. Obèany prosíme, aby si 
více všímali pohybu cizích osob a pokud by 

byli svìdky vandalství nebo krádeží, a� se 
neprodlenì obrátí na mìstskou policii, která má 
na starosti klid a poøádek v obci.

Zastupitelé obce pozývají obèany na oslavy 
osvobození obce za II. svìtové války, které  
probìhne v pátek 26. dubna ve 20 hodin. Od 
místní školy projde lampiónový prùvod  
k památníku obìtí obou svìtových válek, kde 
bude položen vìnec a uctìna památka všech   
obèanù, kteøí se konce válek nedožili. Poté se 
oslavy pøesunou na obecní høištì, kde si dìti 
u  ohnì upeèou špekáèky, veèer bude zakonèen 
ohòostrojem.

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

duben 2013

Poslední akcí v loòském roce byla Mikulášská 
nadílka pro dìti, která se uskuteènila 8. prosince 
na oblíbené myslivecké chatì. Ani opravdu 
veliký mráz neodradil zhruba 30 dìtí, aby pøišli 
zazpívat a zarecitovat poslùm z nebes. Jejich 
pekelný doprovod poøádnì prohnal høíšníky, 
kteøí se ještì na poslední chvíli snažili své 
kladné body nasbírat dobrým skutkem -
ozdobením stromeèku pro zvíøátka. Spoleènì si 
dìti opekly párek nad ohnìm, daly si výborný 
dìtský punè a domù si odnesly, kromì zmrzlých 
nosù, také sladkou odmìnu od Mikuláše.
Zimní pøíprava mladých hasièù probíhala 
v tìlocviènì místní základní školy. Svou kondici 
dìti pilovaly pøi posilování i míèových hrách. 
Už se však nemohly doèkat zaèátku dubna, až 
zase budou v hasièárnì. Poèasí nepøeje, ale je 
tøeba zaèít trénovat s technikou a na pøekážkách. 
Zkrátka tam, kde je to baví nejvíce. Snad se 
poèasí umoudøí brzy, protože èas neúprosnì letí 
a první soutìž klepe na dveøe.
Dobrovolní hasièi zaèali nový rok zase s kalen-
dáøem plným soutìží a akcí, nejen pro dìti. 
V sobotu 16. února 2013 se uskuteènil Hasièský 
ples. K tanci a poslechu hrála skupina Merkur, 

Ze statistiky
V naší mìstské èásti bylo k 5. únoru 2013 
pøihlášeno k trvalému pobytu 
1035 obèanù, 540 žen a 495 mužù.

V roce 2012 se narodilo
9 dìtí, 3 dìvèata a 6 klukù.
V tomtéž roce zemøelo 5 mužù a 4 ženy.
         
V obci žije 9 obèanù starších sedmdesáti 
let, osmdesátiletých je 5, pìt obèanù oslaví 
85 let, tøi obèanky oslaví 86 let, dva obèané 
se dožijí 88 let, taktéž dva obèané oslaví 89 
let a naši nejstarší obèané se dožijí 90, 91, 
92, 93 a 94 let!

Zastupitelé mìstské èásti pøejí všem 
seniorùm hlavnì zdraví a osobní pohodu 
do dalších let života.
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Støelecký klub polní kuše v Suchých Lazcích

Støelecký klub polní kuše Opava  Suché Lazce 
uspoøádal za spolupráce Savana klub kuší 
Kostelec 8. prosince 2012 v tamní školní 
tìlocviènì svùj první halový závod 
„Mikulášskou cenu“. 
Bohužel nemohl tento závod probìhnout 
v našem blízkém okolí, nebo� zde nemáme 
dostateènì velkou halu, ve které by bylo možné 
závod zorganizovat. Mikulášské ceny se 
zúèastnilo celkem 26 støelcù. Oldøich Kubesa 
se z organizaèních dùvodù nezúèastnil. Sabina 
Kubesová pro poruchu zbranì nedostøílela. 
Kateøina Volná se prostøílela na 3. místo. Po 
oficiálním závodì zapoèítávaném do Èeského 
poháru probìhl tzv. sranda závod „Závod 

o potrefeného èerta“. Vítìzi se stali 1. Jan 
Nedìlník (Savana klub kuší Kostelec), 2. Jana 
Slováková (TJ Opava), 3. Nedìlníková 
Jaroslava (Savana klub kuší Kostelec). 
Samozøejmì se na závod nezapomnìl pøijít 
podívat Mikuláš, Èert a Andìl. Rok 2013 jsme 
zaèali 5. ledna opìt v Kostelci na Hané. Oldøich 
Kubesa se musel spokojit se 6. místem. Sabina 
Kubesová vystøílela 2. místo a Kateøinì Volné 
patøilo 5. místo. Pøedposlední závod se 
uskuteènil 2. bøezna 2013 v Kostelci na Hané. 
Oldøich Kubesa se opìt prostøílel na 6. místo. 
Sabina Kubesová skonèila na 3. místì. Kateøina 
Volná se umístila na 5. místì. Halová sezóna 
byla ukonèena Halovým mistrovstvím Èeské 

Støelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce na halovém mistrovství Èeské republiky

A tu se dostáváme k jádru celého problému. 
Zvýšení úživnosti honitby, která dokáže zvìøi 
srnèí a drobné, poskytnou kryt, ale také zpestøit 
potravní nabídku v podobì okusových ploch 
a zvìøních políèek.

V jarním období bude organizovat myslivecké 
sdružení nìkolik brigád, za úèelem osazení keøù, 
pøípadnì stromù na pozemky, které jsme 
smluvnì obdrželi do výpùjèky. Cíl je jasný. 
Zajistit potravní pestrost do míst s velko-
plošným hospodaøením a pìstováním 

monokultur, které zajiš�ují zvìøi kryt a potravu 
jen do doby skliznì.  Vìøíme, že zajištìním 
krytu se zvýší možnost hnízdìní zpìvných 
ptákù, ale také naši nejkrásnìjší pernaté zvìøe, 
kterou je bezpochyby koroptev polní a køepelka 
polní.  I pøes nìkolikeré vypuštìní koroptve 
polní - této chránìné zvìøe v naší honitbì, jsme 
se nedoèkali pozitivních výsledkù, tak jak 
u bažanta a zajíce. Vybudováním krytu 
a zlepšením pøírodních podmínek pro její výskyt 
ve volné pøírodì, docílíme toho, že se 
v budoucnu budeme s touto zvìøí opìt setkávat.

Touto cestou, Vás všechny milovníky pøírody 
zveme na brigády Mysliveckého sdružení 
Hoš�ata. Budete mít možnost s dìtmi strávit 
pøíjemný den v pøírodì a k tomu pomoci navrátit 
do pøírody   stále ménì se vyskytující keøe rùže 
šípkové, trnky obecná a další. K pøípadným 
brigádám k výpomoci èlenùm mysliveckého 
sdružení na výsadbu keøù a stromù Vás budeme 
informovat prostøednictvím místního rozhlasu 
Mìstské èásti Opava-Suché Lazce, popøípadì 
vyvìšením pozvánky u obchodu.

S pozdravem „Myslivosti Zdar!“
výbor MS Hoš�ata
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Vzhledem k pøetrvávajícímu zimnímu poèasí 
byly odloženy jarní brigády na støelnici. Jakmile 
to poèasí dovolí, bude proveden jarní úklid 
celého areálu a zprovoznìní støelnice. Dalším 
úkolem je provedení nové krytiny støechy na 
objektu sociálního zaøízení a pravdìpodobnì 
i oprava krovu, který je vzhledem k zatékání 
poškozen hnilobou.

Zaèátek støelecké sezóny bude ve znamení 
pøípravy pohárové soutìže ve støelbì z malo-
rážky, která se bez pøerušení bude konat již po 
osmnácté. Soutìž se tradiènì koná v rámci oslav 
osvobození obce, z èehož vyplývá také název 
soutìže „O pohár osvobození Suchých Lazcù“.

Soutìžit se bude ve 3 kategoriích. Soutìž 
probìhne v nedìli 28. dubna a soutìžit se bude 
v kategorii nejmladších støelcù do 15 let, 
kategorii dospìlých a v kategorii veteránù nad 
45 let. Soutìž probìhne pod záštitou starosty 
Mìstské èásti Suché Lazce. V minulém roèníku 
se zúèastnilo 28 støelcù. 

V èervnu máme v plánu uspoøádat již tøetí 
roèník soutìže ve støelbì z malorážky pro 
sucholazecká obèanská sdružení a družstva 
složená z jednotlivých ulic Suchých Lazcù. 

Ve stejném víkendovém termínu uspoøádáme 
sportovní soutìž ve støelbì ze vzduchové pušky 
a to pro ty nejmenší. Souèástí dne budou i další 
soutìže pro nejmenší dìti a samozøejmì 
i odmìny pro všechny zúèastnìné. 
Pøedpokládaný termín støelby z malorážky pro 
tøíèlenná družstva je 1.6.2013 Støelba ze 
vzduchové pušky pro nejmenší by mìla 
probìhnout 2.6.2013 Rovnìž u této akce 
poèítáme tradiènì se spoluúèastí obecního úøadu 
Opava - Suché Lazce.

Již tradiènì se aktivnì zúèastníme pøi 
organizování dìtského dne v obci.
V souèasné dobì èlenové AVZO odstraòují 
následky øádìní vandalù v areálu støelnice, kteøí 
nièí dostupná zaøízení, rozdìlávají ohnì na 
všech možných místech, pøièemž pálí vše 
hoølavé, co se dá ze zaøízení vytrhnout. Rovnìž 
došlo k odcizení ocelového uzáku o váze pøes 
100 kg. Pøestože je snaha co nejèastìji provádìt 
kontroly areálu, není v našich silách toto odlehlé 
místo trvale uhlídat. Pøivítali bychom, kdyby 
pøípadné poznatky o nežádoucím chování 
nìkterých „návštìvníkù“ byly oznámeny buï 
èlenùm AVZO, pøípadnì na obecní úøad.

Bøetislav Janošek

AVZO STÈ ÈR - Základní organizace Skála
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republiky, které se uskuteènilo 30.-31. bøezna 
2013, kde jinde než v Kostelci na Hané. Oldøich 
Kubesa skonèil po dvoudenním boji na 8. místì. 
Sabina Kubesová se prostøílela na 3. místo. 
Pro Kateøinu Volnou to byl první závod 
v kategorii ženy, kde se hned probojovala na 5. 
místo. Souèástí mistrovství bylo rovnìž 
vyhlášení výsledkù Èeského poháru a Èeské 
ligy. Družstvo SKPK Opava  Suché Lazce, ve 

složení Oldøich Kubesa, Sabina Kubesová 
a Kateøina Volná, v roce 2012 poprvé støílelo 
v 1. Èeské lize, kde mu v koneèném souètu patøí 
5. místo. Pøíštím závodem zapoène venkovní 
sezona 2013. První závod se uskuteèní 27. 
dubna v Litultovicích. Na místním obecním 
høišti probìhne závod 8. èervna 2013.

Sabina Kubesová

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

Èinnost Myslivecké sdružení Hoš�ata za 
zimní období.
Zimní období se zdá být nekoneèné. Krmivo, 
které je pøedkládáno srnèí a drobné zvìøi stále 
mizí z krmných zaøízení, takže myslivci musí 
stále pøikrmovat jadrnými krmivy a pøi vyšší 
snìhové pokrývce i objemnými krmivy,a to  
kvalitním senem. Od prosince zaèíná vývoj 
srnèat v tìle jejich matek  srn, které potøebují 
právì v toto období nejkvalitnìjší krmivo 
v podobì plev, ovse, letniny, ale hlavnì 
dietetické krmivo (šípky, jeøabiny, èerný bez, 
výlisky z moštáren apod.). 
Novì byly do honitby umístìny krmeleèky pro 
zajeèí zvìø, které navštìvují nejen zajíci, ale 
rovnìž srnèí zvìø, která právì v zimním období 
vytváøí stáda nìkolika desítek kusù na polích 
osetých øepkou olejnou a ozimy.  
Rádi bychom pøipomnìli dobu zhruba pøed 
deseti lety, kdy myslivci získali bažanty 
z domácího chovu pana Miroslava Juchelky 
k vypuštìní do volné pøírody v oblasti Strážnice. 

Jejich životaschopnost a prosperita nás 
pøesvìdèily o správnosti tohoto kroku a i v ná-
sledujících letech byli vypouštìni do oblasti 
Strážnice, Bøeží a v souèasné dobì i do oblasti 
Hoš�at další bažanti. Ne všem se povedlo pøežít, 
pøesto však došlo k osvìžení krve, zvýšení 
životaschopnosti a dùsledkem toho je výskyt 
bažantí zvìøe v tìchto i jiných lokalitách 
honitby.
Když bylo zøejmé, že se péèe o bažanty vyplácí, 
zkusili jsme osvìžit krev také u zajíce. V prvním 
roce byl zakoupen pár z odchytu zajíce na Jižní 
Moravì, v dalších letech byli zajíci zakupování 
z umìlého chovu hlavnì proto, že byli levnìjší,  
mohli jsme jich koupit tedy více a taky možnost 
volby pohlaví byla výhodou. Tato neutuchající 
aktivita se vyplatila. Poèty zajícù se znatelnì 
zvìtšily. I z toho dùvodu se musí v zimním 
období pøi vysoké snìhové pokrývce krmit 
každý den, protože pøedložené krmivo je 
mnohdy jediným zdrojem energie pro zdárné 
pøekonání horšího období.
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Klub dùchodcù v Suchých Lazcích

Vážení spoluobèané dùchodového vìku, protože 
lidé mají potøebu èas od èasu se scházet, pøed 
pár léty nìkolik našich obèanù založilo Klub 
dùchodcù s cílem dát pøíležitost lidem, aby 
si mohli spoleènì a v poklidu pobesedovat 
a pobavit se.
Mezi tuto èinnost patøí pravidelné mìsíèní 
schùzky, pro nìž pøipravuje ustavený výbor 
program. Cílem našich programù jsou v zimních 
mìsících schùzky v hostinci „U Baly“. Zde 
nejenom jíme a pijeme, ale taky se dobøe 
bavíme. Èlenky  dobrovolnice majíce vztah 
k lidovým obyèejùm, krojùm, zpìvu a recitaci 
nás vždy pobaví. Jednou to je rej èarodìjnic, pak 
papuèový nebo kloboukový bál, oslavy MDŽ, 
kdy nás navštíví žáci ZŠ. V jarních mìsících 
trávíme dle poèasí na terase restaurace „ u Heja“ 
nebo na Podvihovském mlýnku „U Kašpárka“. 
V letních mìsících poøádáme zájezdy, sportovní 

odpoledne, výšlapy do pøírody (Raduò, 
Podvihovský mlýnek, Pustá polom atd..). 
Nìkteré èlenky se zúèastnily rekreace 
(Èeladenka, Horní Beèva, Ostravice). Taky 
poøádáme brigády pro obec, tj. u høbitova a 
okolí obecního úøadu, kterých se zúèastòují 
èlenky pozdìji narozené. Obèas navštívíme 
koncert v kinì Mír, nebo divadelní pøedstavení. 
Na podzim se vrátíme do hospùdky „U Baly“. 
Hezké je taky setkání o Vánocích, kdy nás 
navštíví dìti ZŠ. Dáme si veèeøi, dáreèky, 
cukroví atd. Abychom alespoò tak jako dosud 
zachovali spoleèenský život naší obce, obracíme 
se na Vás, kteøí jste dosáhli dùchodového vìku, 
abyste našli cestu mezi nás, do klubu dùchodcù. 
Od roku 1993 vedeme Kroniku Klubu, která je 
k nahlédnutí u èlenù výboru KD.

Výbor klubu dùchodcù.

duben 2013

Pochování basy 2013 Suché Lazce - pokraèování fotogalerie
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Fotbalový oddíl TJ Suché Lazce

duben 2013

Hráèi  TJ Suché Lazce pozývají své pøíznivce na 
své zápasy, které se uskuteèní:

TJ Suché Lazce
Jarní èást sezóny 2012-2013
S.Lazce "A"
8. po podzimní èásti
Suché Lazce
Suché Lazce
Mokré Lazce
Suché Lazce
Bílovec
Suché Lazce
Velké Hoštice
Suché Lazce
Bolatice
Suché Lazce
Markvartovice
Štìpánkovice
Suché Lazce

1.A tøída sk.A
 
Rýmaøov
Štítina
Suché Lazce
Kobeøice
Suché Lazce
Bøidlièná
Suché Lazce
Ludgeøovice
Suché Lazce
Oldøišov
Suché Lazce
Suché Lazce
Píš�

23.03. 15:00
30.03. 15:30
07.04. 10:00
13.04. 16:00
21.04. 16:00
27.04. 16:00
05.05. 10:00
11.05. 16:30
19.05. 17:00
25.05. 17:00
02.06. 17:00
09.06. 17:00
15.06. 17:00

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

skóre
26:23

body
18

Mladší žáci
5. po podzimní èásti
Suché Lazce
SFC Opava D
Suché Lazce
Mokré Lazce
Suché Lazce
Štítina
Suché Lazce
Suché Lazce
Litultovice
Suché Lazce

okr. soutìž 5+1
 
Chuchelná
Suché Lazce
Háj ve Slezsku
Suché Lazce
Kravaøe B
Suché Lazce
Pustá Polom
Skøipov
Suché Lazce
Chlebièov

14.04. 10:00
23.04. 16:30
28.04. 10:00
08.05. 17:00
12.05. 10:00
22.05. 17:30
26.05. 10:00
02.06. 10:00
08.06. 14:30
16.06. 10:00

NE
ÚT
NE
ST
NE
ST
NE
NE
SO
NE

skóre
60:54

body
15

S.Lazce    "B"
10. po podzimní èásti
Suché Lazce B
Suché Lazce B
Suché Lazce B
Služovice B
Suché Lazce B
Malé Hoštice B
Mokré Lazce B
Suché Lazce B
Darkovice B
Závada
Suché Lazce B

IV.tøída sk.A
 
Rohov
Štítina B
Hrabynì
Suché Lazce B
Ha� B
Suché Lazce B
Suché Lazce B
Kozmice B
Suché Lazce B
Suché Lazce B
Chuchelná B

24.03. 15:00
31.03. 15:30
14.04. 16:00
20.04. 16:00
28.04. 16:00
04.05. 16:30
18.05. 17:00
26.05. 17:00
02.06. 17:00
08.06. 17:00
16.06. 17:00

NE
NE
NE
SO
NE
SO
SO
NE
NE
SO
NE

skóre
24:39

body
14

Pochování basy 2013 Suché Lazce

23. února 2013 probìhlo v naší obci tradièní 
Vodìní medvìda aneb Pochování basy. Vodìní 
medvìda po obci bylo završeno plesovou 
zábavou v sále Hostince U Baly. K tanci a 
zábavì hrála již tradiènì skupina Merkur, a byla 
zajištìna bohatá tombola. Zábavy se zúèastnilo 
mnoho našich spoluobèanù. Vybrali jsme pro 
Vás nìkolik fotografií z této akce.

foto: Jakub Sedláèek
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