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srdeènì Vás zdravím u dalšího vydání našeho 
sucholazeckého zpravodaje, který Vám jako 
obvykle pøináší shrnutí kulturního, 
spoleèenského, ale i veøejnosprávního života 
v Suchých Lazcích. Blíží se nám konec léta 
a s tím i zakonèení prvního roèníku kulturnì 
spoleèenského sucholazeckého léta, kterým 
jsme se Vám snažili, spoleènì se složkami, 
nabídnout po èas celého léta kulturní 
a sportovní akce, jež mají obohatit život v obci 
a nabídnout našim obèanùm pokud možno 
co nejvíce pøíležitostí spoleèných setkání 
u dobrého jídla, pití muziky a zábavy celkovì.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 
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Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

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

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

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, 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 16:30-18:00 a ètvrtek 
17:00-18:00. tel. starosta: 734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Martina Škrobánková 
www.davedesign.cz, tel.: 608 722 154
srpen 2015, náklad 320 výtiskù
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Velkým poètem úèastníkù na každé akci Suché 
Lazce dokazují, že se chtìjí bavit, sportovat 
a trávit volný èas spoleèensky. Za to jsem velmi 
rád a mohu Vám slíbit, že pro Vás budeme 
pøipravovat stále kvalitnìjší akce s tradicí
a nálepkou spoleènì pro Suché Lazce. 

Pro informaci akce poøádané pouze obecním 
úøadem Suché Lazce bez spoluúèasti nìkteré ze 
složek (tedy Gulášfest, Pivní festiválek a dvì 
letní kina) stály obecní kasu celkem 11.600,-Kè. 
Pro srovnání deseti minutový ohòostroj stojí 
15.000,-Kè. Ruku v ruce se zábavou je spojena 
i práce a zde musím podìkovat všem, kteøí se 
zúèastnili v létì celkem pìti brigád a pomohli 
tak vymìnit plot na høbitovì, upravit povrch 
u zastávky naproti restaurace U HEJA 
a v neposlední øadì revitalizovat èást prostoru 
u Sedlinky. Zvláštní díky patøí Martinu 
Schweidlerovi, který poskytl zdarma vlastní 
techniku pro úpravu svahu u zastávky. Taktéž 
bych rád podìkoval Renému Paláèkovi, jelikož 
zdarma poskytl svojí techniku a èas k seøezání 
lípy u køíže smìrem na Komárov, která musela 
být vzhledem ke svému stavu a zajištìní bezpeèí 
odstranìna. Podobný osud èeká na podzim 
i druhou lípu. Ušetøené finanèní prostøedky za 
pomoci veøejných brigád se vyšplhaly na 
celkem 35.000,-Kè.
V souvislosti s fungováním obecního úøadu 
je nutné zmínit, že se nám povedlo v rámci 
vyjednávání všech starostù a starostek 
mìstských èástí vyjednat od roku 2016 navýšení 
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redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

pøechody pro chodce a znaèkami. Ukázková 
byla také železnice s pøejezdem a závorami. 
Dìti si na vlastnoruènì vyrobených 
pøibližovadlech, jako autech, kolech, limuzínách 
a kolobìžkách osvìžily pravidla silnièního 
provozu. U cest èíhala nejrùznìjší zvìø, ale 
všemu pøihlíželi zodpovìdní policisté. Táborníci 
se domù zase vraceli nadšení! Po prázdninách 
se mladí hasièi sejdou 11. záøí, aby se vzornì 
pøipravili na podzimní kolo hry Plamen. Akcí je 
v plánu zase spousta, tak snad bude pøát poèasí 
a všechno vyjde. za SDH, Pavla Benšová

28.

foto: Pavla Benšová

Aktuální letecké zábìry naší obce na str. 17.
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce
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finanèních prostøedkù do rozpoètu obce na tolik 
potøebné investice. Navýšení je odvislé od 
výbìru daní a pro rok 2016 je navýšení 
vypoèítáno na 1.400.000,-Kè k bìžnému 
rozpoètu obce. Tuto zmìnu již schválilo naše 
zastupitelstvo a chybí již pouze schválení 
„velkým“ zastupitelstvem Statutárního mìsta 
Opavy. K dobrým zprávám bohužel nìkdy patøí 
i ménì radostné a ta bohužel tentokráte nastala, 
jelikož z ekonomických dùvodù v Suchých 
Lazcích konèí paní doktorka Šárka Bìrská. 
S touto informací se vyrojily i komentáøe, že 
paní doktorka odchází ze Suchých Lazcù kvùli 
toho, že jí nové zastupitelstvo schválilo vyšší 
nájem. Vážení spoluobèané, tuto informaci 
musím dùraznì popøít, jelikož paní doktorka má 
od roku 2004, kdy v Suchých Lazcích zaèala 
ordinovat stále stejný nájem, který èiní 7.500,-
Kè za rok. Taktéž celých jedenáct let platí 
stejnou èástku za služby, která èiní opìt èástku 
cca 7.500,-Kè za rok. Tyto èástky nové 
zastupitelstvo pouze opìtovnì potvrdilo. 
Každopádnì Vám chci slíbit, že udìláme 
vše proto, abychom co nejdøíve našli náhradu 
za odcházející paní doktorku.
Z pozice starosty je mojí milou povinností 
poblahopøát paní Jiøinì Schrommové, která 
se v srpnu tohoto roku dožila nádherných 93 let. 
Spoleènì s místostarostou jsme paní 
Schrommové popøáli mnoho zdraví a radosti 
ze života a pøedali dárkový koš. S podìkováním 
a blahopøáním za pøíkladnou reprezentaci 
Suchých Lazcù je tøeba zamíøit i k Sabinì 
Kubesové, která se stala mistryní Èeské 
republiky v polní kuši. S konèícími prázdninami 
chci také popøát našim školákùm mnoho 
úspìchù v jejich pilném získávání tolik 
potøebného vzdìlání. Prvòáèkùm popøát, a� 
jejich první roèník ve škole je plný nových 
informací, zábavy a kamarádù. A našim 
nejmenším v mateøské škole popøát hodné 
uèitelky a taktéž mnoho zábavy a kamarádù. 
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Na oplátku našim paním uèitelkám popøát hodné 
školáky a školaèky a mnoho úspìchù 
ve vzdìlávání naší nejmladší generace .
Na závìr mi dovolte Vás pozvat na letošní 
sucholazecké posvícení, které bude vrcholem 
kulturního a spoleèenského dìní v naší obci. 
Snažili jsme se pro Vás pøipravit skuteènì 
bohatý program, jenž nabídne všem vìkovým 
kategoriím tøi dny plné zábavy, soutìží, dobrého 
jídla a pití. Konkrétní program naleznete uvnitø 
zpravodaje. Tìším se na shledání s Vámi pøi této 
akci. Na úplný závìr dìkuji Davidu 
Závìšickému za skvìlou práci pøi pøípravì 
dalšího èísla zpravodaje a Martinì Škrobánkové 
za korektury textù. Zpravodaj je opìt plný 
informací o životì obce, proto neváhejte doèíst 
až dokonce.

Jarní sezónu zahájili hasièi 8. kvìtna okrskovým 
kolem hry Plamen ve Štítinì. K bodùm z 
podzimního kola byly dìtem pøièteny výsledky 
v disciplínách, jako jsou štafeta dvojic, požární 
útok a závod požární všestrannosti. Za krásného 
poèasí se docela daøilo. O dalším víkendu 
pomìøily dìti síly v areálu Dukelských kasáren 
v požárním útoku a štafetì dvojic, stejnì jako 
13.6. v Podvihovì. Obì soutìže byly souèástí 
Opavské ligy mládeže a na obou se družstva 
umístila v rozmezí 7. - 12. místa.
O reprezentaci se o letošním jaru postarali naši 
dorostenci. Nejprve 24. kvìtna v Malých 
Hošticích na okresním kole dorostu, kde jsme 
mìli 4 zástupce. Tereza Krystýnová se umístila 
na 5. místì, Jiøí Lerche dosáhl na 2. místo ve své 
kategorii a Dominik Kubesa pak na místo 6.. 
Krásné 1. místo obhájila Amálie Žùrková. 
Zajistila si tak opìt postup do krajského kola, 
které se konalo 7. èervna na atletickém stadionu 
v Ostravì-Vítkovicích. I pøes neš�astný pád 
si Amálka dovezla krásný pohár za 3. místo 
v kategorii støední dorost.
Již po nìkolikáté se pìt našich mladých hasièù 
zúèastnilo Glóbus cupu. Jde o soutìž v bìhu 

na 60m s pøekážkami. V konkurenci cca 100 
úèastníkù se umístil nejlépe Dan Kašpárek, 
a to na 27. místì.
V rámci 70. výroèí založení Hasièského 
záchranného sboru v Opavì se naši nejmenší 
ukázali na Horním námìstí v Opavì, kde stejnì 
jako pøípravky z okolních vesnic pøedvedli 
netradièní a klasickou požární štafetu. Jejich 
štafeta s pøíbìhem sklidila velký úspìch také 
pøi Dìtském dnu na obecním høišti.
Poslední ètvrtek a pátek v èervnu nachystali 
vedoucí pro dorostence a cca 30 dìtí opékaèku 
k ukonèení letošní sezóny. S nìkterými z nich 
se ale pøed prázdninami nelouèili na dlouho. 
O 14 dní pozdìji se konal již 18. Hasièský 
tábor, a k radosti všech opìt na Barnovì.
Letos se zúèastnilo 39 dìtí nejen z Lazcù a nejen 
hasièù. Proslunìný týden byl plný zážitkù pro 
dìti, ale i pro asi 20 dospìlých, kteøí se postarali 
o týden plný her a zábavy. Soutìže ve vybíjené 
a pøehazované doplnily napø. hasièský den, obøí 
køížovka, nechybìl ani pìší výlet do Spálova, 
páteèní ohòostroj a karneval v maskách. Nejvíce 
se však všichni, a nejen dìti, vyøádili pøi dnu 
dopravy. Z dostupných kartónù, krepových 
papírù, se spoustou barev a za pomocí provázkù 
si vytvoøili obrovskou køižovatku se semafory, 

2. 27.

Celý program najdete 
na stranì 15.
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Dne 30.5.2015 probìhlo na parkovišti u kašny 
v Suchých Lazcích Kácení máje a 1. roèník 
Gulášfestu. Každý pøihlášený tým do 
Gulášfestu mìl k dispozici od poøadatele 
soutìže 1.200,-Kè na nákup surovin a musel 
uvaøit guláš minimálnì ze 7 kg masa. Slavnostní 
zahájení soutìže bylo ve 12:00 hodin. V prvním 
roèníku se dìlaly nejrùznìjší guláše z cca 50 kg 
masa a bylo uvaøeno celkem asi 200 litrù 
guláše. Vše bylo pryè bìhem jedné hodiny 
a návštìvníci se i pøes menší nepøízeò poèasí 
bavili až do ranních hodin. Po seètení všech 
ziskù a nákladù vyšel gulášfest obec na pouhé 
3.000,-Kè. Dìkujeme všem kteøí se zúèastnili 
nebo pomohli! Umístìní týmù dopadlo 
následovnì: 1. místo Zlomené pušky (255 
bodù), 2. místo Krchùvek (214 bodù), 3. místo 
Stánek u veselé berly (159 bodù), 4. místo 
Metly a Lopaty (153 bodù), 5. místo A je to! 
(100 bodù), 6. místo Kluci v akci (71 bodù). 
Výsledky byly øádnì pøepoèítány. 
Fotografie z Gulášfestu najdete na str. 12. 
31.5.2015 se nám podaøilo domluvit 
s vodárnami odstranìní sloupku se skøíòkou 

Rekapitulace události v naší obci

místostarosta
Pavel Nelešovský

www.suchelazce.cz

Dne 31.5.2015 ve 14:30 h probìhlo fotbalové 
utkání starších žákù "Vávrovice vs. Suché Lazce 
- Lazio”. Ten samý den 16:00 h probìhlo také - 
fotbalové utkání mužù "Vítkov B vs. Suché 
Lazce - Lazio".
1.6.2015 jsme se po zkušební dobì rozhodli 
zrušit pevnou linku a fax na obecním úøadì, 
(která byla dlouhodobì nevyužívána - dnes již 
všichni používají mobilní operátory a e-mail), 
spoleènì se zmìnou operátora u mobilních 
služeb z T-Mobile na Vodafone tak došlo k roèní 
úspoøe pøibližnì 20.000,-Kè. Na internetových 
stránkách jsou uvedena všechna mobilní èísla 
a e-maily (preferujeme používat e-mail).
V úterý 2.6.2015 v 18:15 hod. probìhlo 7. 
zasedání zastupitelstva MÈ O. - Suché Lazce. 
Na programu bylo mimo jiné: kontrola plnìní 
usnesení ze dne 12.5.2015, zpráva starosty 
o èinnosti OÚ MÈ Suché Lazce v období od 
12.5.2015-2.6.2015, schválení dotaèních smluv 
pro složky MÈ Suché Lazce, schválení 
finanèních prostøedkù na posvícení, schválení 
prodloužení hudební produkce na Sucholazecké 
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v chodníku na ul. Pøerovecká 85/116 pod panem 
Mošou. Zaøízení je vlastnictví SmVaK Ostrava 
a.s., jedná se o katodovou ochranu pøivadìèe 
Podhradí-Krásné Pole. Maminky s koèárky už to 
nemusejí objíždìt a ostré hrany laminátové 
skøíòky dìtem už nic neudìlají. 
Dìkujeme SmVaK Ostrava a.s. za spolupráci.

spoluautor èlánku
Ing. Petr Žùrek

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

Jak jsme všichni pocítili, letošní léto bylo 
extrémní na teploty a velice skoupé na srážky. 
Takovéto poèasí vyhovovalo napøíklad 
nìkterým druhùm hmyzu, urèitì ale nebylo 
pøívìtivé ke zvìøi a rostlinám. Zvìø se pøed 
horkem umí bránit napøíklad zmìnou 
cirkadiálních rytmù - pøesune své aktivity mimo 
dobu nejvìtších veder. Neubrání se však 
nedostatku pøísunu vody. Pøírodních zdrojù 
vody je v naší krajinì èím dál ménì a zbylé 
vyschly. Sucho postihlo také rostliny a rùzné 
lesní plody, ze kterých umí zvìø nìjakou vodu 
vytìžit a zahnat tak žízeò. Proto bylo v období 
sucha jednou z hlavních èinností myslivcù 
doplòování pitné vody do umìle zøízených 
napájeèek, rozmístìných vhodnì v krajinì. Dle 
pozorování a pobytových znakù jsou tyto umìlé 
zdroje vody hojnì využívány všemi druhy zvìøe 
a ptactva. Další velkou událostí bìhem léta jsou 
žnì. Bez této, pro léto typické èinnosti, si 
prázdniny ani nedokážeme pøedstavit. Na polích 
se rozhuèí, hlavnì dìtmi oblíbené, kombajny
 a traktory a krajinu provoní èerstvì vymlácená 
sláma. Pro zvìø to ale bohužel znamená období 
velkého stresu. S velkou rychlostí dojde k 
razantní zmìnì pobytového prostøedí a pøístupu 
k obživì pro velkou èást zvìøe. Je pochopitelné, 
že s pomocí výkonné techniky lze efektivnì 
sklidit vypìstovanou úrodu, ale velikost a výkon 
dnešních strojù neustále graduje a nìkteøí 
jedinci tak nestihnou pøed stroji utéct. Ti 
š�astnìjší pak mají velký problém na rozlehlém 
strništi nebo oraništi najít obživu a úkryt. Stávají 
se koøistí dravcù nebo trpí hladem a žízní. 
Napøíklad srnèí zvìø má z hlediska trávicího 
systému (pøežvýkavec) velký problém doslova 

ze dne na den pøejít na jiný druh potravy. Jejich 
žaludeèní mikroflóra se nedokáže tak rychle 
pøeorientovat a i když nìjakou jinou potravu 
najde, trpí hladem a prùjmy. Bakterie v jejich 
trávicím traktu zkrátka neumí tuto potravu 
zpracovat. Zde mají svou nezastupitelnou funkci 
rùzné pøíkopy, neposeèené pásy trávy, solitéry 
a jiné krajinné prvky, které nabízejí zvìøi jak 
kryt, tak potravinou rozmanitost. Na pøelomu 
èervence a srpna pøichází také jedno 
z nejkrásnìjších období mysliveckého roku, 
srnèí øíje. Srnci jsou v plné síle, každý si brání 
své teritorium a snaží se spáøit s co nejvìtším 
poètem srn. V tomto období je možné spatøit 
"pány" srnce, kteøí jsou po zbytek roku velmi 
opatrní a tìžko pozorovatelní. Chování této 
zvìøe v tomto období má své typické projevy. 
Samice lákají samce svým pískáním a pachem, 
pár se pak pohybuje v takzvaných øíjných 
kruzích, až dojde k pokládání srny. Samotný 
vývoj srnèího zárodku má také jednu zajímavou 
a specifickou vlastnost - tzv. embryonální 
latenci. Po oplodnìní vajíèka dojde k 
pozastavení dalšího vývoje embrya. Vývoj 
znovu zaène až po 4-5 mìsících, a to proto, 
aby se mláïata narodila v kvìtnu až v èervnu, 
tedy do období nejvìtší hojnosti. 
Zdánlivì obyèejná pøíroda kolem nás skýtá 
mnoho zajímavého pro toho, kdo ji chce 
pozorovat. Važme si jí a chraòme ji!

MS Hoš�ata

3.26.
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Probíhalo zde dokonèování rekonstrukce plotu. 
Brigádnici, jak je u nás zvykem, pracovali 
zdarma jen za malé obèerstvení. Všem moc 
dìkujeme za jejich práci!
(brigádníci: H. Bena, M. Žurek, J. Kadula, P. 
Oriešèík, Bronìk Vícha, Vilém Gamrotek, Pavel 
Žùrek, V. Skuplík ml., P. Nelešovský a Markiel)
13.6.2015 také probìhlo od 15:00 hodin 
fotbalové utkání mužù "Kyjovice vs. Suché 
Lazce - Lazio".
V sobotu 20.6.2015 od 14 hodin uspoøádalo TJ 
Suché Lazce - Lazio za podpory obecního úøadu 
S. L. Dìtský den. Pro dìti bylo pøipraveno 
mnoho atrakcí (skákací hrad, kolo štìstí, vodní 
fotbálek, zábavné soutìže a také vystoupení 
nejmenších hasièù naší obce). I pøes nepøízeò 
poèasí se na akci dostavilo velké množství dìtí 
a rodièù. Ve veèerních hodinách pak probíhal 
karneval s hudební zábavou. Další fotografie 
z dìtského dne najdete na str. 23.

www.suchelazce.cz

Další fotbalové utkání mužù probìhlo 7.6.2015 
v 17:00 h - "Suché Lazce - Lazio vs. Hlavnice" 
Další sobotu 13.6.2015 probìhla další již 2. 
veøejná brigáda na Sucholazeckém høbitovì. 

srpen 2015

V nedìli 21.6.2015 uspoøádala AVZO za 
podpory Obecního úøadu Suché Lazce 
støeleckou soutìž ve støelbì 3 èlenných 
družstev. Soutìž probíhala od ranních hodin 
v areálu støelnice na Strážnici a byla urèena jak 
dospìlým, tak v odpoledních hodinách i dìtem. 
Po 9. hodinì probìhla soutìž ve støelbì 
z malorážky a ve 14 hodin pak soutìž dìtí ve 
støelbì ze vzduchovky. Více na str. 11.
Ve støedu 24.6.2015 probìhlo v mateøské škole 

4. 25.

Fotografie z prvního roèníku pivního festiválku v Suchých Lazcích

foto: Kateøina Vlhová

kulturní a spoleèenské léto, schválení vyèištìní 
kanalizaèního odtoku pod ul. Na Štìpnici. 
Detailní zápisy najdete vždy na webu: 
www.suchelazce.cz/zapisy.htm
V sobotu 6.6.2015 v 8:45 probìhl na obecním 
høišti Èeský pohár ve støelbì z polní kuše. V 
9:00 hod. bylo zahájení závodu a ve 14:00 hod. 
pak probìhlo vyhlášení výsledkù a ukonèení 
závodu. Po ukonèení závodu mìli diváci 
možnost vyzkoušení støelby z kuše. Obèerstvení 
bìhem celého poháru bylo zajištìno. Dìkujeme 
støeleckému klubu polní kuše Opava - Suché 
Lazce za skvìlou organizaci. Více na str. 13.
V sobotu 6.6.2015, tedy ten samý den probíhala 
od ranních hodin 1. veøejná brigáda na 
Sucholazeckém høbitovì. Provádìla se zde 
rekonstrukce plotu, které se zúèastnilo 18 
dobrovolníkù. Brigádníci pracovali zdarma, jen 
za malé obèerstvení. Obci se tak podaøilo ušetøit 
nemalé peníze. 
Všem moc dìkujeme za jejich práci!(brigádníci: 
H. Bena, M. Žurek, J. Kadula, P. Oriešèík, V. 
Oriešèík, L. Dener, R. Dener, J. Doboš ml., P. 
Nelešovský, M. Mikšík, P. Žùrek, F. Koneèný, V. 
Skuplik, D. Vavreèka, Pavel Žùrek, Karel 
Adamec, Vilém Gamrotek)
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ve velkém oddìlení rozlouèení pøedškoláku
a jejich rodièù se školkou, kterou pøipravila 
paní uèitelka T. Èeperová s dìtmi. Dìti prošly 
jednotlivé úkoly a pak byli pasováni na školáky. 
Nakonec bylo malé obèerstvení, které dìti s paní 
uèitelkou pro rodièe pøipravili. Více na str. 8.
Následující sobotu 27.6.2015 pøipravila TJ 
Suché Lazce - Lazio na obecním høišti Turnaj 
ulic ve fotbale alias “Štrásen Cup”, kterého 
se zúèastnila minimálnì 3 družstva.Více str. 22.

www.suchelazce.cz

V nedìli 5.7.2015 po 9. hodinì probìhl v areálu 
Strážnice "Turnaj v nohejbale trojic 
amatérských družstev", který organizoval 
AVZO za podpory obecního úøadu mìstské èásti 
S.L.. Úèastníci turnaje se museli pøihlásit do 
soutìže do 25. èervna. I pøes úmorné vedro byla 
soutìž na vysoké úrovni. Nechybìlo obèerstvení 
a skvìlá zábava, více o turnaji v èlánku AVZO 
najdete na str. 11.
Ètvrtek 9.7.2015 patøil od 16:00h Sportovnímu 
dni dùchodcù. Klub dùchodcù si na obecním 
høišti pøipravil zábavné odpoledne 
ve sportovním duchu a jako vždy se ho ujal 
s vtipem a nadhledem. Nechybìlo i slavnostní 
zahájení v retro stylu spartakiádního cvièení 
“Poupata”, které všechny pobavilo. Video 
je také možné vidìt na našich stránkách 
www.suchelazce.cz (foto: Dana Langrová)

srpen 2015

V sobotu 11.7.2015 v rámci akce Sucholazecké 
kulturní a spoleèenské léto probìhlo na obecním 
høišti dlouho oèekávané Letní kino. Obèané 
mìli možnost si na internetu vybrat film. Vyhrál 
film Hodinový manžel 46,59% (druhý byl 
Okresní pøebor 36,36% pak Muži v nadìji 
17,05%), celkem hlasovalo 88 obèanù. Trochu 
nás pøekvapila velká návštìvnost, kdy se na 
promítání dostavilo odhedem 300 lidí. To se 
trochu negativnì projevilo v rychlosti obsluhy, 
ale to jsme v dalším kinì již dohnali. Tento 
drobný nedostatek však neubral na kvalitní 

24. 5.

První roèník pivního festiválku

Pivní festiválek zaèínal již od ranních hodin 
pøípravou párty stanu (dìkujeme za pùjèení 
TJ Suché Lazce). S pøípravou pomáhalo mnoho 
dobrovolníkù. Celkem bylo vyèepováno 2000 
piv, což je slušný výsledek. Dobrou èeskou 
kuchyni si pro Vás pøipravili: Josef Bártek 
(výdej jídel byl v hostinci U Baly) nabízel menu: 
Moravský vepøový vrabec, dušený špenát, 
bramborové knedlíky nebo Hovìzí pikantní 
guláš zdobený cibulkou, domácí houskové 
knedlíky. Ivana Lichá z Restaurace Heja 
(výdej jídel byl ve stánku) mìla pøipraven pro 
návštìvníky: Øízek (maso bylo dle nabídky) 
s bramborovým salátem, Bramborové knedlíky 
plnìné masem se zelím, Bramborové placièky, 
Langoše, apod.. Grilovalo pro Vás Øeznictví 
Gebauer a grilování probíhalo mezi stánky. 
Ve 14:00 hod., kdy oficiálnì zaèal festival, došlo 
i na soutìže: O sucholazeckého jedlíka (soutìž 
v rychlosti pojídání ovocných knedlíkù), 
O sucholazeckého štamgasta (soutìž v rychlostí 
pití piva z tupláku), O sucholazeckého šikulu 
(soutìž ve zruènosti pøi pití piva).
Zúèastnily se celkem ètyøi pivovary: Pivovárek 
Morava (nabízel Nefiltrovaná svìtlá Morava 
12°, Polotmavá Morava 11°, Medové pivo 

Morava 12°), Pivovárek Hasiè (nabízel Svìtlý 
ležák 11°, Polotmavý ležák 12°, Summer Ale 
11°, Pšenièné pivo 11°), Pivovár Zlatovar 
(nabízel Axman 10°, Kvasnicový speciál), 
Pivovárek Slezan (nabízel Slezan 13° svìtlá, 
Slezan 11° svìtlá, Slezan 13° višòové, mandlové, 
Slezan 12° èerné). Po 17:00 hod. nastoupila 
cimbálovka "CIMBÁLOVÁ MUZIKA HÁJ", 
která navodila tu správnou atmosféru. Až do 
ranních hodin pak pokraèovala volná zábava. 
Akce se vydaøila i díky skvìlému poèasí 
a srdeènì Vás zveme na další roèník.
Další fotografie a podrobnìjší informace o 
festiválku najdete na webu: www.suchelazce.cz/
1-sucholazecky-pivni-festivalek.htm

V sobotu 4.7.2015 probìhla 3. veøejná brigáda 
u nové zastávky na Pøerovci. Upravoval se zde 
násyp za zastávkou, který zde byl nelegálnì 
pøivezen pøi realizaci a bránil kolaudaci 
zastávky. Dìkujeme všem úèastníkùm brigády 
za pomoc a za jejich práci, zvláštì pak panu 
Schweidlerovi, který zajistil bagr vèetnì 
obsluhy na celý den zdarma. 
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M. Potùèek, F. Koneèný, D. Vavreèka, P. Vèelka, 
P. Oriešèík, D. Závìšický,  P. Nelešovský, V. 
Žùrek, P. Žùrek, V. Oriešèík, R. Hohn).
V sobotu 1.8.2015 probìhl na parkovišti u kašny 
1. roèník sucholazeckého pivního festiválku 
aneb posezení s èeskou kuchyní a cimbálovou 
muzikou. Festiválek navštívilo bìhem dne 
minimálnì 450 obèanù a trval až do ranních 
hodin. Akce byla velmi kladnì pøijata u obèanù 
a vysloužila si pøezdívku “druhé posvícení”. 
Celý èlánek o Pivním festiválku vèetnì nìkolika 
fotografií najdete na str. 24.

srpen 2015

Další sobota 8.8.2015 byla vìnována 2. 
Letnímu kinu na obecním høišti. “Tentokrát 
jsme se na vás pøipravili” zaznìlo v upoutávce, 
kterou obèany na plátnì pøivítali starosta 
a místostarosta. V tomto Letním kinì jsme již 
nic nepodcenili a pøipravili jsme pro obèany 
rychlejší servis a vìtší nabídku obèerstvení 
(grilovaná žebra, makrely, bramboráky a pivo 
za pouhých 17,-Kè). Plátno tentokrát bylo na 
lépe viditelném místì a ozvuèení již bylo 
v dostateèné hlasitosti oproti prvnímu kinu. 
Do upoutávky jsme pøipravili pro návštìvníky 
i letecké zábìry naší obce (video mùžete vidìt 
i na www.suchelazce.cz) a další zajímavé 
fotografie z dìní v obci. Lidé mohli opìt 
v anketì vybírat mezi filmy (Život je život, Díra 
u Hanušovic, Pojedeme k moøi), avšak licenèní 
podmínky nás nakonec donutily zvolit film 

6. 23.

Fotografie z dìtského dne 20.6.2015

foto: David Závìšický

Další týden v sobotu 18.7.2015 od 8 hodin 
probìhla na Pøerovci další již 4. veøejná 
brigáda, jejíž smyslem mìlo být proèištìní 
zeleného porostu kolem vodní nádrže Sedlinka. 
Celkový stav porostu plnì odpovídal jeho 
dlouholetému zanedbávání a z fotografií na str. 
20. je taktéž patrné, že je nutno vìnovat údržbì 
mnohem více èasu, než pouze jedno dopoledne 
v rámci veøejných brigád. Brigády se úèastnilo 
13 obèanù. Dìkujeme také panu V. Skuplíkovi 
staršímu za poskytnutí traktoru s vleèkou na 
odvoz. (brigádníci: H. Bena, L. Straka, J. 
Kadula, M. Žurek, D. Martinek, R. Dener, P. 
Oriešèík, D. Závìšický, T. Ondra, V. Skuplík, V. 
Skuplík sen., L. Vaòek, V. Oriešèík)
Další sobotu 25.7.2015 po 8 hodinì se 
pokraèovalo v 5. veøejné brigádì kolem vodní 
nádrže Sedlinka. Podaøilo se dokonèit celý úsek 
a na fotografiích(str. 20) je patrné, že celá oblast 
výraznì prokoukla. Brigáda, na které nechybìla 
dobrá nálada, skonèila ve 13 hodin malým 
obèerstvením (langoše a pivo) v restauraci Heja.  
Brigády se úèastnilo 16 obèanù. (brigádníci: H. 
Bena, L. Straka, J. Kadula, M. Žurek, T. Ondra, 

zábavì a všichni se jistì dobøe bavili. Vstupné 
bylo zdarma a v tomto duchu a chceme 
pokraèovat i nadále. Všechny kulturnì 
spoleèenské akce, které poøádá nebo zašti�uje 
obecní úøad Suché Lazce budou vždy bez 
vstupného.
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“Okresní pøebor”. Po skonèení kina pokraèovala 
volná zábava. Poèasí bylo výborné a mnoho 
návštìvníku si dle plánu doneslo deky. Bìhem 
filmu jsme pøipravili i menší pøestávku (dle 
pøedchozích žádostí obèanù). Na organizaci 
kina se zdarma podílelo 12 lidí, dìkujeme za 
pomoc. Brzy se mùžete tìšit na další letní kino, 
které již bude spojeno s vinobraním (sledujte 
informace na webu www.suchelazce.cz)
V nedìli 16.8.2015 si Klub rodièù za podpory 
obecního úøadu pøipravil pro dìti “Pohádkové 
odpoledne” aneb den zábavy pro naše dìti. 
Akce zaèala po 15. hodinì na školním høišti. Na 

programu mimo jiné byly zábavné vodní hry, 
opièí dráha (dìti si dovezly kolobìžky a 
odrážedla), následovaly letní veselé hýbánky 
(diskotéka). Pro dìti bylo pøipraveno i malé 
obèerstvení. Od 17. hodiny pak probìhlo 
v kulturním zaøízení kino pro dìti - kreslená 
pohádka Croodsovi. Foto dole na stránce.
Ve støedu 19.8.2015 v 18:15 hodin v kulturním 
zaøízení probìhlo 8. mimoøádné zasedání 
Zastupitelstva mìstské èásti Opava - Suché 
Lazce. Na programu byl: Nový Statut 
Statutárního mìsta Opavy a Organizace 
Posvícení. (mimo jiné i neschválení ohòostroje.)

srpen 2015

22. 7.

Pavel Macháèek, Lukáš Lenc, Miroslav Stárek - 
útoèníci - Ondøej Vlha, Rostislav Švec, Daniel 
Diehel. Ondøej Heèko Trenéøi - Martin 
Procházka, Roman Vašíèek, Martin Oriešèik.
Rozlosování:
So 15.8.2015 17:00 h. S. L. - P. Polom "B"
So 22.8.2015 16:00 h. Litultovice - S. L.
So 29.8.2015 17:00 h. S. L. - Chlebièov "B"
So 5.9.2015 16:30 h. Stìboøice - S. L.
So 12.9.2015 16:00 h. S. L. - Malé Hoštice
So 19.9.2015 16:00 h. Jakartovice - S. L.
So 26.9.2015 16:00 h. Slavia Opava - S. L.
Ne 4.10.2015 15:30 h. S. L. - Bìlá
Ne 11.10.2015 15:00 h. Vøesina - S. L.
So 17.10.2015 15:00 h.S. L. - Budišov nad B.
So 24.10.2015 14:00 h. Vávrovice - S. L.
So 31.10.2015 14:00 h. S. L. - Hradec n. Mor.
So 7.11.2015 14:00 h. Kobeøice "B" - S. L.
Pozn. Je možná zmìna poøadatelství minimálnì 
u prvních dvou domácích utkáních z dùvodu 
nezpùsobilého høištì.
V mezidobí naši fotbalisté uspoøádali nejen pro 
obyvatele obce dva sportovnì-kulturní dny, a to 
20.6.2015 Dìtský den a 27.6.2015 Štrásen cup u 
kterých vìøíme, že si zachovají diváckou pøízeò 
i do dalších roèníkù. Z obou dnù pøinášíme 
malou fotografickou ochutnávku.

za TJ Suché Lazce Rostislav Švec

Fotografie z turnaje ulic - Štrasen cup

Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

Pohádkové odpoledne - klub rodièù dìkuje 
všem, kteøí pomohli s organizací této akce pro 
dìti. Poèasí nám pøálo a všichni se skvìle bavili. 
Plánujeme pro dìti ještì další akce v tomto roce, 
pøedevším "Pohádkový les" a "Drakiádu". 
Pøesné termíny konání akci najdete v kalendáøi 
akcí 2015 na webu obce. www.suchelazce.cz Klub rodièù dìkuje T. Èeperové a M. Pìntákové
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8. 21.

Rozlouèení s pøedškoláky

S blížícím se koncem školního roku, konkrétnì 
ve støedu 24.6.2015, se naše mateøská škola 
slavnostnì rozlouèila s nejstaršími dìtmi 
z velkého oddìlení, které po prázdninách 
nastoupí do základní školy. Aby se rozlouèení 
mohli zúèastnit i rodièe, vše probíhalo 
v odpoledních hodinách a bylo pojato jako tzv. 
druhý zápis, kde se dìti pøedvedly, jak jsou 
pøipravené na nástup do školy. Pøipravili jsme 
nìkolik stanoviš� s jednoduchými sportovními 
a jinými úkoly a rodièe si zde zahráli na uèitele, 
zkoušející své i ostatní dìti. Splnìné úkoly si 
pak ukládaly do složky, kterou si samy vyrobily.

Po úspìšném splnìní všech úkolù byly dìti 
šerpou pasovány do øádu školákù a dostaly 
památeèní knihu s vìnováním.
Nejen mateøská škola se rozlouèila s budoucími 
prvòáèky, ale i dìti s ní. Pøipravily si na 
rozlouèenou krásnou báseò a spoleènou píseò 
"Odemyky, zamyky", pomocí které si odemkly 
bránu do základní školy.
Celé slavnostní rozlouèení bylo zakonèeno 
posezením rodièù, dìtí a uèitelek 
s obèerstvením, které samy dìti pøipravily 
pøedchozí den.

Tereza Èeperová

TJ Suché Lazce - Lazio

Na zkoušce je v týmu ještì obránce èi záložník 
Mirek Stárek. Z tohoto pohledu vypadá, že kádr 
by nové sezóny mìl být kvalitnìjší a širší. 
Nejvìtší zmìnou zdá se být pøíchod nového 
trenéra Martina Procházky, který vystøídal Jardu 
Chmela, jenž po vzájemné dohodì ukonèil 
angažmá u našeho týmu a od léta pøipravuje 
fotbalisty Zlatníkù. Martin Procházka 
je relativnì mladý trenér, který pùsobil po boku 
zkušeného Antonína Mury v tehdy tøetiligových 
Mikulovicích a divizním Valašském Meziøíèí. 
Je to jeho první angažmá na pozici hlavního 
trenéra. Doufejme, že bude vydaøené.
Bìhem pøestávky byla rovnìž snaha 
o rekultivaci obecního høištì, na kterém naši 
fotbalisté nastupují ke svým utkáním, bohužel 
pøíroda a poèasí, které v poslední dobì panuje 
na území ÈR, byli proti. Je tak možné, že první 
utkání odehrajeme na høištích soupeøù. I pøesto 
vìøíme, že naši fotbalisté budou pøedvádìt 
atraktivní podívanou, která pøiláká diváky a tito 
budou odcházet spokojeni nejen z výkonu, 
ale zejména z výsledkù našeho mužstva.
Soupiska: brankáøi - Jiøí Pražák, Luboš 
Pasteròák - obránci - Jaroslav Laub, David 
Laub, Stanislav Stuchlík, Michal Havelka, Filip 
Balda, Lukáš Dener, Tomáš Venclík, Lukáš 
Graf, René Groda, Roman Novák, Josef Doboš, 
Petr Kubín - záložníci - Vladimír Kožušník, 
Martin Mikšík, Michal Adamèík, David Kostka, 

Po postupu do Okresního pøeboru zaèali naši 
fotbalisté pøípravu na novou sezónu 21.7.2015. 
Vìtšinu pøípravy absolvovali na høišti v Nových 
Sedlicích, kdy se trénovalo dvakrát týdnì. Na 
pátek 24.7.2015 bylo domluveno první 
pøípravné utkání, ze kterého se ovšem soupeø 
z Velké Polomi nakonec pro nedostateèný poèet 
hráèù omluvil. Naši fotbalisté pøesto absolvovali 
tréninkovou jednotku, kterou si zpestøili 
zkráceným utkáním proti narychlo svolaným 
sedlickým fotbalistùm, kteøí nakonec pøekvapivì 
vyhráli v pomìru 4:0. Hned v nedìli nastoupili 
naši fotbalisté na høišti v Pusté Polomi 
k pohárovému utkání s Darkovicemi. Hosté 
hrající 1.B tøídu pøijeli s kombinovaným týmem, 
který naše mužstvo porazilo v pomìru 2:1. 
V dalším kole poháru na nás èekal tým Bolatic. 
Úèastník 1.A tøídy k utkání vyslal své "B" 
mužstvo, které si i pøesto, že hrálo asi 65 minut 
po vylouèení našeho brankáøe proti oslabenému 
soupeøi, odvezlo prohru 4:0. Další pøípravné 
utkání sehráli naši fotbalisté na høišti v 
Ludgeøovicích. Úèastníka 1.B tøídy nakonec po 
divokém prùbìhu lazeètí porazili 4:3. Pohárová 
pou� našeho týmu skonèila ostudným debaklem 
8:0 na høišti Píštì. Bìhem pøestávky pøed novou 
sezónou nezahálelo ani vedení lazeckého týmu. 
Povedlo se dotáhnout pøestup jednoho 
z klíèových hráèù Ondry Vlhy, na hostování 
do týmu pøichází brankáø Jirka Pražák, který 
poslední sezónu strávil v Brušperku a pøed tímto 
angažmá byl svìøencem Jardy Lauba v Dolní 
Lhotì. Dalším hráèem, který do našeho týmu 
pøichází na hostování, je záložník David Kostka 
z Kylešovic. Do týmu se vrací rovnìž Danek 
Diehel. Z kádru z pøedchozí sezóny z týmu 
prozatím vyjma brankáøe Radka Matrosze 
(Pustá Polom "B") nikdo neodešel. Dále 
jednáme o prodloužení hostování brankáøe 
Luboše Pasteròáka a obránce Davida Lauba. 
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Základní škola a Mateøská škola

Pøed koncem školního roku èekala na žáky 
školy dlouho oèekávaná událost - jelo se na 
školu v pøírodì. Pro pá�áky poslední pøíležitost 
užít si lazecké školy a spolužákù, pro prvòáky 
test, jak to zvládnou bez maminky. Podaøilo 
se to všem, bylo to výborné zakonèení celoroèní 
práce dìtí i uèitelek.
A jak to tedy bylo? V pondìlí 22. èervna jsme  
ráno zamávali š�astným rodièùm (kdo by nebyl 
rád za týden klidu a ticha doma?) a autobusem 
se vydali do Zlatých Hor v Jeseníkách, kde v 
hlubokých lesích za mìstem stála naše základna 
Maya. Èerstvý vzduch, obyèejné a chutné jídlo, 
nevšední zážitky, lesy... a pohyb. Paní uèitelka 
Klára Lichovníková pøipravila pro dìti spolu 
s partou nadšených vedoucích výborný program 
Hvìzdný prach, díky kterému nemìli ani ti 
nejvìtší raubíøi èas na lumpárny a sleèinky 
nestihly fòukat, protože soutìžili, hledali, plnili 
úkoly a bìhali a bìhali. Zkrátka škola v pøírodì, 
jak má být. A nebo ne? My jsme se totiž ani 
neuèili, protože všechno jsme si splnili a 
ukonèili ještì pøed odjezdem, takže jsme to mìli 
spíše jako takový školní tábor. Ale uèili jsme se 
jiné vìci - jak být spolu, jak spolu vycházet, jak 
se nehádat, poslouchat ostatní, umìt pracovat 
v partì, jak to zvládnout bez maminky za zády, 
jak správnì plnit svìøené úkoly.

Bìhem pobytu jsme také stihli návštìvu mìsta 
Zlaté Hory s nezbytnou zmrzlinou a nákupem 
suvenýrù a pohlednic, prohlédli jsme si 
Zlatorudné mlýny a potìžkali doopravdické 
zlato, projeli se na koních a zastøíleli z kuše.
Ani jsme se nenadáli a byl tady pátek, den 
odjezdu. Perfektnì jsme se zvládli sbalit, dìti 
dostaly svaèinku na cestu a nastalo slzavé 
louèení s vedoucími, kteøí dìtem za týden hodnì 
pøirostli k srdci. Pak už jen cesta zpìt s mírnými 
žaludeèními potížemi i velkou únavou, a byla 
tady škola a domov a maminky a huráááá, 
zvládli jsme to! Dìkuji touto cestou i všem 
paním uèitelkám, že i ony zvládly na konci 
školního roku tak intenzívní týden se svými 
žáky. Co dodat? Že to bylo super, a snad zase 
nìkdy pøíštì. 

øeditelka školy Martina Škrobánková

srpen 2015

20. 9.

Brigáda Pøerovec Sedlinka 18. a 27.7.2015

foto: Tomáš Ondra

Pøed brigádou Po Brigádì
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Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

Jarní období zaèalo pro èleny AVZO dùležitou 
èlenskou schùzí, na níž se rozhodovalo o novém 
výboru základní organizace. Vzhledem k tomu, 
že dochází k nové registraci  tzv. poboèného 
spolku místo ZO, bylo nutné tuto zmìnu 
odsouhlasit a na ústøedí AVZO odeslat aktuální 
seznam èlenù výboru.  Pøedsedou ZO zùstává 
Oldøich Kubesa, místopøedsedou je Richard 
Dener, hospodáøem a jednatelem Bøetislav 
Janošek, pøedsedou kontrolní komise Pavel 
Nelešovský. V souvislosti s novou právní 
úpravou zákona 119/2002 Sb. o støelných 
zbraních a støelivu,  byla vydána k tomuto 
zákonu provádìcí vyhláška è. 115/2014 
o provedení nìkterých ustanovení zákona 
o zbraních. Na základì uvedených pøedpisù 
vyvstala pro provozovatele støelnic povinnost 
zpracovat nový provozní øád støelnice a to 
nejpozdìji do konce tohoto roku. V souèasné 
dobì se na tomto pøedpisu intenzívnì pracuje. 
V této souvislosti upozoròujeme všechny 
držitele zbraní, že støelnice v Suchých Lazcích 
je povolena pouze pro malorážkové pušky, 
pistole a revolvery ráže 22LR a náboje pouze 
s olovìnou støelou. Bez povolení provozovatele 
støelnice a bez pøítomnosti správce støelnice není 
možné používat støelnici k provádìní støelby ani 
z výše uvedených zbraní. 
Pro dìti a veøejnost jsme uspoøádali støeleckou 
soutìž 21. èervna. Pùvodní termín byl zmìnìn 

vzhledem k posunutí termínu dìtského dne, 
který se uskuteènil 20. èervna na místním høišti 
a kde jsme se podíleli zøízením vzduchovkové 
støelnice. Co se týèe støelecké soutìže 
tøíèlenných družstev ve støelbì z malorážky, 
zúèastnilo se 7 družstev. Zvítìzilo družstvo 
svazarmovských dùchodcù ve složení B. 
Janošek, R. Dener a Z. Moša, druhou pøíèku 
obsadilo družstvo kušistù ve složení O. Kubesa, 
S. Kubesová a R. Volný, na tøetím místì 
skonèilo družstvo hasièù ve složení P. Žùrek, 
P. Nelešovský a D. Vavreèka. 
Nejmenší dìti støílely ze vzduchové pušky na 
sklopky a odmìnìny byly všechny zúèastnìné 
dìti. Ti starší pak støíleli na terèe a na prvním  
místì se umístil Jan Lerche krásným nástøelem 
80 bodù, 2. místo vystøílela Bára Martínková 
a 3. pøíèku obsadil Danek Kašpárek.
Další povedenou akcí byl turnaj v nohejbale, 
který se konal 5. èervence za tropického poèasí. 
Za úèasti 6 družstev se hrálo systémem každý 
s každým na dva vítìzné sety. Bez porážky 
zvítìzilo družstvo DK team ve složení P. 
Komenda, D. Komenda a L. Dener st., druhé 
místo obsadil Dream team ve složení J. Ertel, D. 
Závìšický a D. Hrin, na tøetím  místì skonèilo 
družstvo z Podvihova. Celý turnaj byl velmi 
dobøe zorganizován a pøes velmi horké poèasí 
probìhl bez problémù. Ceny vítìzùm pøedal 
starosta obce Petr Oriešèík. Dosud poslední akcí 
byl místní pøebor ve støelbì z malorážky 
v disciplínì 30 ran vleže, který probìhl 7. srpna. 
Soutìž byla zorganizována pro èleny ZO Skála 
Suché Lazce .Vzhledem k úmornému teplu byl 
závod zkrácen na 20 ran vleže. Nástøelem 172 
bodù zvítìzil Bøetislav Janošek, druhou pøíèku 
nástøelem 155 bodù obsadil  Oldøich Kubesa 
a na tøetím místì skonèila nástøelem 153 bodù 
Sabina Kubesová. Aktuální informace o akcích 
v AVZO, vèetnì bohaté fotodokumentace, jsou 
k dispozici ve vývìsní skøíòce u obecního úøadu.

Ing. Bøetislav Janošek

u kašny bylo pro akci témìø malé. Mnoho našich 
obèanù míøících èas od èasu na jih vesnice 
si jistì všimlo, jak se na Pøerovci zmìnil kout 
zemì v klínu Pøerovecké a Novosedlické silnice. 
Namísto chátrající chalupy po pøedchozích 
majitelích, kde se ukrývali, nebo si dávali 
dostaveníèko rùzní drobní lesní predátoøi 
a rùzná havì�, je tam vybudován nový, vkusný 
obytný areál a na zanedbané louce plné lebedy, 
jsou vybudovány ètyøi chovné rybníky. A tam 
jsme v èervnu na exkursi jako Klub zamìøili 
svou zvìdavost. Po dohodì s majitelem areálu, 
panem Pavlem Teichmanem, jsme si celý 
rozsáhlý prostor prošli a prohlédli, byli jsme jim 
seznámeni s tamìjším chovem ryb a hned po 
prohlídce jsme také jedny z tìchto ryb, èerstvé 
pstruhy, po odborné pøípravì v restauraci HEJA, 
ochutnali. Majitel rybníkù, pan Teichman, byl 
naší návštìvou potìšen, protože v nás vidìl 
potencionální odbìratele svých kvalitních ryb 
a my jsme byli potìšeni tím, že jsme se mohli 
pøesvìdèit, jak se dá úèelnì zužitkovat dlouho 
zanedbaný kus blízké pøírody. Ne všichni z nás 
smažené pstruhy jedí, ale ti, kteøí se pro 
konzumaci rozhodli, si pochutnali, a pøi tom 
jsme všichni v doprovodu harmoniky 
a ozembuchu prožili hezké èervnové odpoledne, 
spolu s oslavou 87. narozenin našeho èlena 
klubu, pana Milana Žùrka. V našem Klubu 
se stalo již tradicí, že jedno odpoledne v našem 
celoroèním programu vìnujeme sportu. 
Zpravidla je tomu tak v mìsíci èervenci. 
Postupem doby jsme již vystøídali na obecním 
høišti mnoho sportovních disciplín, vybraných 
úmìrnì našemu vìku, mezi nimiž nechybìl 
napø. hod oštìpem, hod kladivem, hod koulí, 
støílení míèkù do branky hokejkou, zacházení 
s golfovou holí, cvièení na kladinì a mnohé 
další disciplíny, pøipravené k pobavení 
soutìžících, ale i divákù z øad nás vìkovì 
starších a ménì již pohyblivých. Pøed nìkolika 
lety pan Vašek našel na pùdì svého obydlí 

starou tretru z minulého století, natøel ji nìjakou 
neidentifikovatelnou lepkavou barvou, a od té 
doby soutìžíme o klubovní "Zlatou tretru". Je 
s tím spojeno mnoho sportovního úsilí úèastníkù 
i legrace, a co je na tom to nejhezèí,  do soutìží 
není tøeba nikoho, kdo je jen trochu schopný, 
nutit. V letošním roce si naše vìkovì mladší 
dùchodkynì vzpomenuly na svá mladá léta, kdy 
se úèastnily nìkteré z èeskoslovenských 
spartakiád, a proto pro zaèátek èervencového 
sportovního odpoledne si nacvièily krátké 
improvizované spartakiádní vystoupení za 
doprovodu, známé skladby Michala Davida. 
Dokonce si pro ten úèel zhotovily jednotný 
cvièební úbor, èervené sukýnky, bílé halenky 
i bílou obuv, což bylo pøi jejich vystoupení 
velice pùsobivé. Cvièenkám nevadilo, že trávník 
byl po pøedchozím krátkém, silném dešti, a že 
obloha nad vesnici byla zakabonìná. V jejich 
tváøích byla radost ze vzpomínek na dávné èasy  
a spokojenost z pøíjemného pohybu, na který 
dosud nezapomnìly. Možná i proto mìly radost, 
že se na høišti objevil nìjaký èlovìk 
s profesionální kamerou, jenž pøed vystoupením 
usilovnì hledal optimální místo pro stativ 
kamery, což bylo pro cvièenky  nepøehlé-
dnutelné. Po úvodní skladbì pohledných žen 
následovaly soutìžní disciplíny, jako byla 
slalomová jízda s trakaøem a jiné, to už tam, 
ale kameraman ke škodì dokumentu nebyl. 
Mezi další aktivity klubu patøily dosti nároèné 
pìší túry, jejichž iniciátorem byl zdatný havíøský 
dùchodce pan Louda, s nímž na rùzná místa 
v okrese se vydávají na pochod i ženy starší, než 
by si kdo myslel. Tímto výètem našich aktivit 
chci naznaèit, že èlenové našeho Klubu, alespoò 
jednou v mìsíci pøi takovýchto spoleèenských 
akcích zapomenou na všechny své osobní trable 
a neduhy, což se dá vydedukovat z jejich 
pøíjemné nálady, s níž se po našich setkáních 
rozcházejí ke svým domovùm.

 7-2015, Klub dùchodcù
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Fotografie ze støelecké soutìže družstev Fotografie z nohejbaluVzpomínáni v žáru noci.

Letošní rok nám nadìlil výjimeènì teplý mìsíc 
èerven a ještì teplejší mìsíc èervenec. Nic proti 
tomu, pokud by to nebylo na úkor fyzického 
zdraví, zejména starších obèanù. Jistì mi dá 
za pravdu každý, kdo je nuceny o nìèem 
pøemýšlet, že ve vedrech, jaká v souèasnosti 
panují, se myšlenky upínají hlavnì k dobøe 
vychlazené minerální vodì nebo kvalitnímu 
pivu, ale jinak se u lidí projevuje v panujícím 
horku duševní útlum, A v takovéto dobì mi 
pøišla zpráva od šéfredaktora obecního 
Zpravodaje, abych do srpnového periodika 
napsal nìco z èinnosti místních dùchodcù 
sdružených v našem klubu.
Nic proti tomu, tìší mne dùvìra šéfredaktora, že 
krom v tomto èase vypitých rùzných tekutin i do 
místního periodika mohu nìco vypotit. Rychle 
pøemýšlím, jak dát v tom "hicu" do kupy 
myšlenky, aby mé napsané postøehy také nìkdo 
èetl a nezabíraly jen místo v oblíbeném 
Zpravodaji. Až v noèních hodinách, kdy 
v exteriéru bylo +19 stupòù, což bylo blízko 
tropické noci a v mé ložnici  bylo v tu dobu 
stupòù +25, jsem témata èlánku o kterých 
se tímto s vámi podìlím, našel.
Nejdøív mne napadla vzpomínka na "Gulášfest" 
o jehož konání jistì bude zmínka i od jiných 
autorù ve Zpravodaji. Zmíním se o téhle akci 
proto, že je to první poèin tohoto druhu, s nímž 
se ve vsi setkávám, a také,  že se starostou obce 
vyhlášené akce s velikou iniciativou chopily 
i èlenky našeho klubu. A pøesto, že se tento 
obecní rituál konal ve vsi poprvé, naše 
dùchodkynì se v soutìži nìkolika družstev 
umístily dle rozhodnutí mlsných jazýèkù obèanù 

klubu dùchodcù
Lubomír Tichopád

na tøetím místì. A to již myslím stojí za zmínku 
v místním periodiku. Za odvahu úèastnit 
se soutìže bez jakéhokoliv kvalifikaèního 
soustøedìní v nìjakém výcvikovém táboøe, bez 
jakékoliv rady nìjakého šéfkuchaøe, si zasloužil 
pochvalu celého našeho klubu tým kuchaøek, 
paní Olga Zavìšická, Marcela Friedlová, Anna 
Loudová i Jana Kaštovská. Pøidìlené jim 
pracovištì k projevu jejich kulináøského umìní, 
což byl vkusný døevìný stánek, se stal po jimi 
provedené úpravì ukázkou lidové tvoøivosti, 
a žádný ostatní v tomto areálu se jim 
nevyrovnal. S pøíznaènou rutinou i skromností, 
odpovídající jejich vìku, pøistoupily ke 
shromáždìní a  pøípravì potøebných ingrediencí 
ke zhotovení guláše. Rovnìž jejich osobní 
ustrojení pro soutìž odpovídalo jejich vìkové 
kategorii a místopisu amatérských umìlkyò, 
které s patøièným fortelem a láskou plnily 
pøijatý úkol. A nezùstalo jen u vaøení guláše. 
Paní Kaštovská již v èasných ranních hodinách 
ve stísnìném prostoru svého domku na Pøerovci 
i pøes mírnou nelibost svého chotì, jenž si rád 
ráno pospí, upekla ke guláši chutný domácí 
chléb, paní Loudová nechtìla za ní zùstat 
pozadu a tak ze svých zásob prvotøídní mouky 
z nedalekého mlýna napekla koláèe a na pultíku 
jejich stánku pøi podáváni guláše se objevila pro 
zájemce i skvìle chutnající bábovka paní 
Marcely Friedlové. Kdo byl návštìvníkem této 
novátorské obecní akce, mohl pøed stánkem 
s obèerstvujícími nápoji shlédnout na zaèátku 
akce i literární vložku v podání èlenek našeho 
klubu, jejíž iniciátorkou byla paní Miluše 
Pchálková, do níž byste to neøekli. Když ještì 
pøipomenu èlena našeho klubu pana Loudu, 
který se staral o bezchybné technické zázemí 
stánku, mohu ve své vzpomínce na probìhlý 
Gulašfest hodnotit akci jako velmi zdaøilou, 
z èehož jistì mìl nejvìtší radost náš nový 
starosta s èleny zastupitelstva obce. 
Nepøeháním, když píši, že to námìstíèko foto: Bøetislav Janošek
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Fotografie Gulášfest Suché Lazce z 30.5.2015 Aktuální letecké fotografie Suchých Lazcù ze zaèátku srpna 2015

Pøipravili jsme si pro Vás nìkolik aktuálních 
zábìrù naší obce z ptaèí perspektivy. Letecké 
zábìry máme jak ve formì fotografií tak i videa. 
Vše si mùžete prohlídnout nebo zdarma 
zkopírovat (a volnì šíøit dále) z našeho webu na 
adrese:
www.suchelazce.cz/letecke-zabery.htm

redakce
David Závìšický

foto: Kateøina Vlhová foto: David Závìšický, Libor Klapeè
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Pozvánka na Sucholazecké posvícení ve dnech 4.-6.9.2015 

Milí spoluobèané,
Zveme Vás na letošní sucholazecké posvícení, 
které probìhne ve dnech 4. - 6. záøí (tedy 
v pátek, sobotu a nedìli). Tradice našeho 
posvícení nám velí pøipravit pro Vás nejen 
vrchol kulturnì spoleèenského léta, ale celého 
roku. Pøipravili jsme zábavný program na 
všechny tøi dny. Podaøilo se nám pro tento rok 
zajistit polovièní vstupné na všechny atrakce. 
Mùžete se tìšit na tradièní øetízkový kolotoè 
(tentokráte s rozpìtím 20 m), obøí skákací hrad 
(13 m na délku), bungee trampolínu a další. 
Letošní atrakce dodávají Václav Pfleger 
z Hrabynì a Petr Fuciman z Opavy. Vrcholem 

oslav je vždy sobota a proto se v sobotu mùžete 
tìšit na tombolu, kolo štìstí pro dìti, koncert 
kapely The Psychos, soutìže o ceny a zábavné 
odpoledne pro dìti. Po všechny tøi dny budou 
pro Vás samozøejmì nachystány již zmiòované 
pou�ové atrakce, pou�ové stánky, široký výbìr 
obèerstvení (jídla a pití), hudba a zábavný 
program. Pro tento rok na posvícení bude chybìt 
ohòostroj (rozhodnutí zastupitelstva). Jak jsme 
již zmiòovali, v úvodním èlánku starosty obce 
desetiminutový ohòostroj stojí 15.000,-Kè. 
Za tuto cenu jsme pro Vás letos pøipravili ètyøi 
víkendové akce. Ale v návaznosti na posvícení 
místo ohòostroje chceme zajistit pro všechny 
mnoho zábavy po dobu celého konání posvícení 
a taktéž již zmiòované polovièní vstupné 
na všechny atrakce. Vìøíme, že takovéto 
rozhodnutí je ve prospìch celého programu 
posvícení a zkvalitnìní zábavy.

srpen 2015

16. 13.

Pøátelé! Kromì svìtských atrakcí, tradiènì už 
spojených s oslavou sucholazeckého posvícení, 
chci Vás také všechny pozvat do naší kaple na 
duchovní program. Pamatujme na to, že 
podstatou celé naší slavnosti je právì toto místo 
a pocta k jeho svatým patronùm, Andìlùm 
Strážným. Tak tedy v nedìli 6.9.2015 zaène 
slavná posvícenská mše sv. v 10:30 h. Bude ji 
letos sloužit opavský dìkan P. Jan Czudek, 
Th.D. Po mši sv. podìkujeme za letošní úrodu 

Posvícení v sucholazecké kapli tradièním obøadem pøedávání chleba a soli 
každému pøítomnému. Odpoledne v 15:00 hod. 
bude v kapli požehnání. Na tuto odpolední 
bohoslužbu chci Vašim prostøednictvím 
obzvláštì pozvat všechny posvícenské hosty, 
kteøí pøijedou na návštìvu a budou spolu s námi 
slavit náš svátek.
Pøipravujme se tedy na posvícení, vyprošujme 
na výsostech hojnou úrodu pøi letošních žních 
a krásné poèasí po dobu našeho slavení.
S pozdravem a pøáním všeho dobrého 

komárovský faráø P. Adam Ma³ek

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelci oddílu SKPK Opava - Suché Lazce 
pokraèovali v pøípravì na probíhající venkovní 
sezónu.
23.5.2015 pøipravili kušisté oddílu TJ Opava 
venkovní závod v Litultovicích. Bìhem tohoto 
závodu se støelci museli vyrovnat s velmi 
chladným poèasím, které je provázelo po celou 
dobu závodu. Oldøich Kubesa nastøílel svùj 
prùmìrný výsledek, ale ten mu nestaèil na lepší 
než 6. místo. Pro Sabinu Kubesovou to dopadlo 
mnohem lépe, umístila se na 2. místì.
Dalším závodem, kterého se zúèastnili støelci 
domácího oddílu, byl závod na místním 
obecním høišti, který se uskuteènil 6.6.2015. 
Oproti pøedchozímu závodu panovalo bìhem 
závodu teplé poèasí. Nejlépe se s tímto poèasím 
vyrovnala Sabina Kubesová, která se prostøílela 
na 1. místo. Oldøich Kubesa si o jednu pøíèku 
polepšil a obsadil tak 5. místo. Zatím životního 
úspìchu se doèkala Natálie Mìchová, jež si 
vystøílela 2. místo.

Ve dnech 26. - 28.6.2015 se konalo soustøedìní 
ve Vojtìchovì, kde se støelci pøipravovali na 
nadcházející závody. Soustøedìní bylo zamìøeno 
zejména na mladé støelce, ale zúèastnili 
si i starší ostøílení støelci. Trénink se skládal 
pøedevším z praktické støelby, která byla 
doplnìna trochou teorie.
Prvním velkým závodem letošní venkovní 
sezóny byl svìtový pohár Bohemia Cup, který 
se tradiènì koná první víkend v èervenci 
v Otrokovicích. Tohoto závodu se zúèastnili 
mimo jiné i støelci z Chorvatska, Francie, 
Maïarska, atd. Sabina Kubesová zde byla 
nominována do národního družstva, které se 
umístilo na 6. místì. Mezi jednotlivci se Oldøich 

Podrobný program Sucholazeckého posvícení
Pátek 4.9.2015
15:00 h. Pou�ové atrakce, velký øetízkový 
kolotoè, dìtský øetízkový kolotoè, nová atrakce 
euro-jump, skákací hrad, vláèek pro dìti, 
hudební produkce DJ, soutìže o ceny a bohaté 
obèerstvení (zajiš�uje TJ Suché Lazce LAZIO)
17:00 h. Svobodní - Ženatí tradièní fotbalové 
utkání na obecním høišti
2:00 h. Ukonèení páteèního programu
Sobota 5.9.2015
13:00 h. Pou�ové atrakce, velký øetízkový 
kolotoè s rozpìtím 20 m, dìtský øetízkový 
kolotoè, nová atrakce euro-jump, obøí skákací 
hrad, vláèek pro dìti, soutìže o ceny a bohaté 
obèerstvení
14:00-16:30 h. Zábavní odpoledne urèeno 
dìtem v centru obce (kolo štìstí, malování na 
oblièej, zábavná show pro nejmenší)
17:00 h. Pøedání dožínkového vìnce starostovi 

obce + krátký kulturní program (pøipravil klub 
dùchodcù Suché Lazce)
19:00-20:30 h. The Psychos - koncert rockové 
skupiny z Komárova
21:00 h. Posvícenská tombola
22:00 h. Volná zábava, hudební produkce DJ
4:00 h. Ukonèení sobotního programu
Nedìle 6.9.2015
10:30 h. Slavná posvícenská mše svatá.
Mši bude sloužit opavský dìkan P. Jan Czudek, 
Th.D. a Adam Krysztof Ma³ek
15:00 h. Odpolední bohoslužba požehnání 
v obecní kapli Andìlù Strážných 
12:00-21:00 h. Pou�ové atrakce Velký øetízkový 
kolotoè, dìtský øetízkový kolotoè, atrakce euro-
jump, skákací hrad, vláèek pro dìti, soutìže 
o ceny a bohaté obèerstvení
Volná zábava s hudební produkcí DJ
21:00 h. Ukonèení nedìlního programu
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Kubesa prostøílel do první desítky Sabina 
Kubesová vybojovala "suprovou" 5. pøíèku. 
Tento závod byl premiérou na pøipravované 
mistrovství ÈR. 
Mistrovství Èeské republiky hostil ve dnech 25. 
- 26.7.2015 oddíl Savana Klub Kuší Kostelec 
v Èechách pod Kosíøem. Bìhem mistrovství 
mìli støelci velmi nároèné podmínky, museli 
zvládnout støelbu ve vysokých teplotách, 
ve vìtru a za deštì. Ze sucholazeckých støelcù 
rozmary poèasí nejlépe zvládla Sabina 
Kubesová, když se poprvé stala mistryni Èeské 
republiky v kategorii „Ženy“, i když to byl 
velký boj. Po prvním dni sice vedla o 4 body 
nad Jaroslavou Nedìlníkovou a Hanou 
Nedìlníkovou ze Savany Klubu Kuší Kostelec, 
ale hned druhý den se po první vzdálenosti 
propadla až na 3. místo se ztrátou 14 bodù. 
Bìhem dalších dvou vzdáleností se jí postupnì 
podaøilo ztrátu stahovat, až se ji nakonec 
povedlo vrátit se na nejvyšší pøíèku. Oldøich 
Kubesa se podle svých slov nedokázal kvùli 
divokému závìru Sabiny dostateènì soustøedit 
na svùj vlastní výsledek a musel se spokojit 
se 4. místem. Natálie Mìchová se bohužel 
svìtového poháru Bohemia Cupu a mistrovství 
ÈR nemohla zúèastnit.

Posledním závodem pøed mistrovstvím svìta byl 
závod 8.8.2015 v Litultovicích na fotbalovém 
høišti, který pøipravil oddíl TJ Opava. Bìhem 
letošní sezóny si poèasí se støelci opravdu hraje, 
tentokrát závod probíhal ve 37 stupòovém 
vedru. Oldøich Kubesa se po dlouhé dobì zase 
doèkal skvìlého výsledku. Po vzdálenosti 65 m 
figuroval dokonce i na prvním místì. To 
nakonec neudržel a umístil se „až“ na 2. místa, 
ale i tak mohl být se svým výsledkem nadmíru 
spokojen. Sabina Kubesová potvrdila výsledek 
z mistrovství republiky a opìt obsadila první 
místo. Natálie Mìchová byla nucena ze 
zdravotních dùvodù ze závodu odstoupit.
S nejvìtší pravdìpodobností se právì teï, kdy 
ètete tento èlánek, Oldøich Kubesa a Sabina 
Kubesová úèastni mistrovství svìta v Ulan-Ude 
v Rusku. Všechny tyto závody se zapoèítávají 
do Èeského poháru. Do hodnocení ligy družstev 
jsou zaøazeny závody v Litultovicích 
a v Suchých Lazcích. Dále se budou do tìchto 
soutìží poèítat výsledky ze závodu z Otrokovic 
(12.9.2015) a ze Suchých Lazcù (3.10.2015).
Poslední závod venkovní sezóny se uskuteèní 
3.10.2015 na sucholazeckém høišti. Pøijïte 
podpoøit domácí støelce.

Sabina Kubesová

14.

15:00 Pou�ové atrakce 
Velký øetízkový kolotoè, dìtský 
øetízkový kolotoè, nová atrakce 
euro-jump, skákací hrad, vláèek 
pro dìti, hudební produkce DJ, 

soutìže o ceny a bohaté 
obèerstvení (zajiš�uje TJ Suché 

Lazce LAZIO)
17:00 Svobodní - Ženatí 

tradièní fotbalové utkání na 
obecním høišti

2:00 Ukonèení páteèního 
programu

13:00 Pou�ové atrakce
Velký øetízkový kolotoè, dìtský 
øetízkový kolotoè, nová atrakce 
euro-jump, obøí skákací hrad, 

vláèek pro dìti, soutìže o ceny 
a bohaté obèerstvení
14:00-16:30 Zábavní 

odpoledne urèeno dìtem 
v centru obce (kolo štìstí, 

malování na oblièej, zábavná 
show pro nejmenší)

17:00 Pøedání dožínkového 
vìnce starostovi obce + krátký 
kulturní program (pøipravil klub 

dùchodcù Suché Lazce)
19:00-20:30 The Psychos 
- koncert rockové skupiny 

z Komárova
21:00 Posvícenská tombola

22:00 Volná zábava
hudební produkce DJ

4:00 Ukonèení sobotního 
programu

10:30 Slavná posvícenská 
mše svatá

Mši bude sloužit opavský dìkan 
P. Jan Czudek, Th.D. 

a Adam Krysztof Ma³ek
15:00 Odpolední bohoslužba 

požehnání v obecní kapli 
Andìlù Strážných 

12:00-21:00 Pou�ové atrakce 
Velký øetízkový kolotoè, dìtský 
øetízkový kolotoè, nová atrakce 
euro-jump, obøí skákací hrad, 

vláèek pro dìti, soutìže o ceny 
a bohaté obèerstvení

Volná zábava
hudební produkce DJ

21:00 Ukonèení nedìlního 
programu
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