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již tradiènì bych Vás velmi rád pozdravil 
prostøednictvím dalšího vydání našeho 
sucholazeckého zpravodaje, který Vám pøináší 
nejen ohlédnutí za událostmi z poledních 
mìsícù, ale také pøehled toho, co nás èeká 
v rámci kulturního a spoleèenského života 
v Suchých Lazcích.

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 srpnu 2016, posílejte námìty, podklady.
redakce@suchelazce.cz. Pøíspìvky prosím zasílejte 
v elektronické podobì, tedy napø. v aplikaci Word, Open 
office, apod.. Fotografie k èlánkùm prosím pøikládejte 
zvláš�, mùžou být i na pamì�ových kartách, pøípadnì 
USB discích. Zpravodaj vydal ÚMÈ Opava-Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, www.suchelazce.cz
Telefon: 604 229 398, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
nebo info@suchelazce.cz
Úøední hodiny starosta úterý 17:00-18:00 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
duben 2016, náklad 320 výtiskù
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Pøipravili jsme pro Vás další roèník Kulturního 
a spoleèenského léta, které zaène 28. kvìtna 
Gulášfestem a skonèí 17. záøí Vinobraním. 
Vìøím, že nabídka akcí Vás zaujme a najdete 
si èas se pobavit, sejít s pøáteli, ale také tøeba 
pomoci na nìkteré z veøejných brigád. Tento rok 
je pro Suché Lazce a pøedevším pro naší složku 
SDH Suché Lazce výjimeèný tím, že slaví 130 
let od svého vzniku. Rád bych podìkoval 
celému výboru v èele s panem starostou Pavlem 
Žùrkem, že k tak významné akci pøistoupili 
velmi zodpovìdnì a pøipravili program, který 

plnì odpovídá významu takového výroèí. Jsem 
taktéž rád, že i obec Suché Lazce se bude malou 
mìrou podílet na programu oslav. Samozøejmì 
k zábavì nutnì patøí i práce a v tomto roce naši 
obec èeká nìkolik investic. Ta nejvìtší zapoène 
v mìsíci dubnu a je to rekonstrukce propustku 
na Pøerovci. Tuto investici provádí SSMSK 
a její cena èiní cca 4 500 000 Kè. Další investice 
by mìly jít již z rozpoètu obce. Zastupitelstvo 
již schválilo 300 000 Kè na realizaci nového 
dìtského høištì (realizace zaène o velkých 
prázdninách), dále pak jsme schválili 50 000 Kè 
pro Diecézi ostravsko-opavskou a tyto finanèní 
prostøedky budou použity na rekonstrukci 
schodištì a pøilehlých ploch u kaple. Zde bych 
velmi ocenil práci rodiny Koneèných 
a Pospìchù, kteøí opìt prokazují, že jim není 
lhostejný stav naší kaple. Nesmím v této 
souvislosti zapomenout podìkovat také všem 
ostatním, kteøí s rekonstrukcí pomáhají 
a pomáhat budou. Dále je pro jednání 
zastupitelstva pøipraveno cca 200 000 Kè na 
zhotovení projektové dokumentace k chodníku 
na Pøerovci, dále pak je pøipraveno cca 100 000 
Kè na zhotovení nového zavlažování a malého 
dìtského høištì na obecním høišti, cca 400 tis Kè 
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redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

opravdu bohatý program pro okolní sbory 
a širokou veøejnost. Srdeènì Vás tímto zveme. 
Program oslav:
Pátek 10.6.2016:
17:00 hodin - Taktické cvièení jednotek HZS a 

JSDH na budovì ZŠ a MŠ Suché Lazce.
Sobota 11.6.2016:
13:00 hodin - 6. krajský festival pøípravek, 

na obecním høišti.
14:00 hodin - Ukázka hasièské techniky, 

na obecním høišti.
20:00 hodin - Taneèní zábava s hudbou, 

na obecním høišti.
Nedìle 12.6.2016:
10:30 hodin - Kladení vìncù k Památníku 

padlých, støed obce.
11:00 hodin - Valná hromada SDH, v sále 

Hostince u Baly (pro zvané).

A s koncem školního roku se pojí letní tábor. 
Ten letošní opravdu úzce navazuje na 
vysvìdèení a bude se konat v termínu od 2. do 
9. èervence na Barnovì. Nezbývá tedy, než 
hasièùm popøát krásné poèasí pøi všech akcích 
a hodnì štìstí pøi soutìžích.

Pavla Benšová

28.

Veøejná brigáda16.4.2016 výsadba 150 stromù.



místostarosta
Pavel Nelešovský
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazceje pøipraveno na rekonstrukci chodníkù. 
Finanèní prostøedky máme pøipraveny i na 
obnovu obecní zelenì a nutné opravy obecního 
majetku (zde bych jenom zmínil, že napø. 
rekonstrukce kulturního zaøízení stála 50 000 
Kè). Taktéž prostøednictvím Magistrátu mìsta 
Opavy jsme zažádali Ministerstvo obrany 
o dotaci na opravu našeho pomníku v centru 
obce a v souèasné dobì èekáme na koneèné 
vyjádøení. Projektová cena generální opravy 
pomníku je cca 130 000 Kè. Samozøejmì dle 
toho, jak se bude vyvíjet plnìní rozpoètu, bude 
možné pøedložit zastupitelstvu i další investice, 
ovšem stále platí, že obec musí šetøit finanèní 
prostøedky na hlavní investici v tomto volebním 
období a to je realizace chodníku na Pøerovci. 
Tato investice si vyžádá cca 5 000 000 Kè 
(vysoutìžená cena mùže být jiná). Další nutné 
opravy budou v prùbìhu roku provádìt i Tech-
nické služby, tak jak tomu bylo minulý rok. 
K investicím se váže i mnohokrát opakovaný 
dotaz, jak to vlastnì vypadá s èištìním VN 
Sedlinka. Z oficiálních zdrojù, jimž jsou Lesy 
ÈR, tak èištìní VN se nezahájí v tomto roce. 
V tomto roce zøejmì v záøí bude VN pouze 
vypuštìna viz str. 9. Další vìc, která je èasto 
dotazována je Èeská pošta PARTNER. Zde 
mohu sdìlit pouze tu skuteènost, že v souèasné 
dobì èekáme na kroky ze strany Èeské pošty, 
jež jsou nutné k dokonèení celé záležitosti. 
V návaznosti na to mohu pouze potvrdit, že 
Èeská pošta urèitì nepøejde na Obecní úøad 
mìstské èásti Suché Lazce k 1. èervnu 2016, jak 
bylo plánováno, ale termín se odsouvá zøejmì až 
na listopad 2016. I proto bylo pozastaveno 
výbìrové øízení na nového zamìstnance(kyni) 
obecního úøadu. Závìr mého pøíspìvku již 
tradiènì patøí podìkování za èinnost v obci. 
Tentokráte mi dovolte podìkovat Klubu 
dùchodcù za pøípravu kulturní akce Døení peøí. 
Stejné díky patøí Klubu rodièù za dìtský 
karneval a samozøejmì složkám za poøádání 
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Poslední akcí loòského roku byla Mikulášská 
nadílka. Mikuláš a jeho doprovod se s dìtmi 
setkal 5. prosince 2015 na myslivecké chatì.  
Poèasí sice pøipomínalo spíše chladnìjší podzim 
než pøedvánoèní èas, ale akce se i tak povedla. 
Jako každý rok pøipravily dìti nejprve 
obèerstvení lesní zvìøi ve formì ovoce, zeleniny 
a suchého peèiva a pak už netrpìlivì vyhlížely 
návštìvu "shùry". Za básnièku, písnièku nebo 
øíkadlo dostaly odmìnu a ty nejvìtší høíšníky 
prohnali opravdu vydaøení èerti. Komu 
vytrávilo, mohl si dát vlastnoruènì opeèený 
párek a ovocný dìtský punè.
Letošní rok mají sucholazeètí hasièi opìt dost 
napilno. Valnou hromadu uspoøádali 15. ledna. 
Zhodnotili splnìní všech akcí uskuteènìných 
v loòském roce, vyzdvihli úspìchy mladých 
hasièù a dorostencù v uplynulé sezónì 
a schválili plán akci pro letošní rok. A hned 
první z velkých akcí byl 30. ledna již tradièní 
Hasièský ples. K tanci a poslechu hrála zhruba 
110 plesajícím osvìdèená skupina Merkur. 
Nechybìly skvìlé zásobené bary s domácími 
jednohubkami a koláèi. Pùlnoèní bohatá 
tombola urèitì potìšila každého. Minimálnì pak 

plesù. Podìkování patøí i všem dobrovolníkùm, 
kteøí se podíleli na akcích "Pochování basy"
a zabíjaèkových hodù, ze kterých mám osobnì 
velkou radost, jelikož na hody Vás pøišlo tento 
rok o celou polovinu více než v prvním roce 
poøádání. Musím také podìkovat panu 
senátorovi Vladimíru Plaèkovi, že pøipravil pro 
naše obèany zájezd do Senátu Parlamentu Èeské 
republiky a zároveò i Tomáši Balovi, který se 
zhostil prùvodce naší skupiny v Praze. 
V neposlední øadì chci také podìkovat našemu 
novému panu doktorovi Kašpárkovi, že zvládl 
celý kolotoè schvalovacích procesù a v naší obci 
mùže opìt ordinovat praktický lékaø. Pøeji Vám 
krásné jaro a u dalšího vydání sucholazeckého 
zpravodaje na shledanou. 

Vážení ètenáøi, pøišlo jaro a s ním i pro nìkoho 
oblíbené sekání trávy. Rád bych prostøednictvím 
našeho zpravodaje pøipomnìl obecnì závaznou 
vyhlášku è2/2011, ve které se píše, že:
"každý je povinen zdržet se o nedìlích a státem 
uznaných dnech pracovního klidu v dobì od 
06.00 hod. do 13.00 hod. a od 19.00 hod. 
do 22.00 hod.  veškerých prací spojených 
s užíváním zaøízení a pøístrojù zpùsobujících 
hluk, napø. sekaèek na trávu, okružních pil, 
motorových pil, køovinoøezù apod."
A na toto navazuje další téma, a to je pálení 
vìtví po jarním sestøihu ovocných a jiných 
døevin. Pálení listí, trávy a vìtví na zahradì, 
popø. pálení jiného odpadu: 
"V otevøených ohništích, zahradních krbech 
nebo v otevøených grilovacích zaøízeních lze 
spalovat jen suché døevo, døevìné uhlí, suché 
rostlinné materiály a plynná paliva urèená 
výrobcem, pøièemž uvedená paliva nebo 

š�astné výherce hlavních cen, kterými byli 
tradiènì kohout a stavební koleèka s èestnou 
jízdou kolem celého sálu, tentokráte manžela 
vezeného manželkou.
V bøeznu sesbírali hasièi v obci železný šrot. 
Obèanùm dìkujeme za spolupráci.
V mìsíci dubnu se hasièi opìt zúèastní pøi 
pøíležitosti osvobození obce lampiónového 
prùvodu a kladení vìncù u památníkù padlých.
Ani letos nesmí chybìt Slet èarodìjnic, který je 
organizován pro dìti z celé obce. Malé 
èarodìjnice a èarodìjové se sejdou 30. dubna 
od 15h v areálu Strážnice. Pøipraveno bude 
opìt mnoho soutìží s odmìnou na konci. Chybìt 
snad letos nebude možnost projížïky na koni, 
stejnì jako skvìlá smaženice na závìr.
Jaro je pro hasièe ve znamení soutìží. Pro 
letošní sezónu mají dìti naplánovány soutìže 
v Komárovì (sobota 7. 5.) a dvì nedìle stráví 
v areálu Dukelských kasáren v Opavì (8. 
a 15.5.). Dorostence èeká 22. kvìtna okresní 
kolo Plamene v Malých Hošticích a ty nejlepší 
pak o dva týdny pozdìji krajské kolo na Tyršovì 
stadionu v Opavì.
Rok 2016 je však pro sucholazecké hasièe ve 
znamení 130 let založení sboru v Suchých 
Lazcích. Na víkend 10.-12. èervna je pøipraven 

2. 27.

Fotografie ke 130. výroèí, foto: Josef Bulka.
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Naši obec výbornì reprezentují nadìjné dìtské 
taneèní talenty v Disco Dance. Bìhem 
Mistrovství svìta v Disco Dance (v kategorii 
Dìti - malé skupiny), které probìhlo v 9.10.2015 
v nìmecké Bochumi, získala Nela Kubesová ze 
Suchých Lazcù z opavské taneèní skupiny 
Dance4Life zlatou medaili a titul mistra svìta! 
"Mistrovství svìta se taneèní škola zúèastnila 
poprvé za sedm let fungování, prozatím jsme 
jezdili jen na mistrovství Evropy nebo na 
Svìtový pohár," uvedla vedoucí Dance4Life 
Daniela Riesová.
Dále pak probìhlo o víkendu 5.-6.12.2015 
mistrovství ÈR v Disco Dance v Bohumínì, kde 
ve skupinì Dance4Life tentokrát soutìžily dvì 
taneènice ze Suchých Lazcù. Nela Kubesová 
a Amálie Paláèková, které spoleènì získaly 
zlatou medaili a titul Mistrù ÈR a souèasnì také 

Rekapitulace události v naší obci

www.suchelazce.cz

byla jejich malá skupina vyhodnocena jako 
absolutní vítìz soutìže 2015! 
Ke konci roku 28.12.2015 nabízel obecní úøad 
obèanùm spolupráci pøi využití kotlíkových 
dotací, o které bylo možno zažádat od ledna 
2016. Obecní úøad nabízel kompletní zpracování 
žádosti a další administraci nutnou k úspìšnému 
vyøízení žádosti. Pro naší obec byla výše dotace 
stanovena až na 95 % z celkových zpùsobilých 
výdajù, vynaložených na výmìnu kotle. Bylo 
pøijato 16 žádostí. Žádosti byly pøijímány od 
obèanù do 12.1.2016.
Pøedposlední den v roce 30.12.2015 se konal 
Silvestrovský výšlap k altánku. Vyšlo se po 9. 
hodinì (což se ukázalo ponìkud brzy, pøíští rok 
vyjdeme po 10. hodinì) od Pøerovce smìrem k 
altánku (alias k dubu Charlotta, více o dubu na 
www.suchelazce.cz/fotogalerie/u-dubu ). 
Nechybìly špekáèky a nìjaký ten alkohol na 
zahøátí (akce se zúèastnilo minimálnì 35 lidí).
2.1.2016 probìhla v naší obci již tradièní 
Tøíkrálová sbírka.
V úterý 12.1.2016 probìhlo po 18 hodinì v KD 
SL 12. zasedání zastupitelstva MÈ Suché 
Lazce 2016, mimo jiné se schvaloval rozpoèet 
obce na rok 2016, dotace složkám na rok 2016, 
Èeská pošta Partner a další. Více na webu 
www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-zastupitelstva 
13.1. jsme obèany na webu informovali o studii 
koøenové èistièky pro Suché Lazce a Podvihov. 
Suché Lazce, jak jistì mnoho z Vás ví, nemá 
vybudovanou èistièku odpadních vod ani 
splaškovou kanalizaci. Vedení obce spoleènì 
se zastupitelstvem se snaží tuto skuteènost øešit 
možnostmi, tak, abychom dle platných norem 
dokázali vypouštìt èisté vody a zároveò, 
abychom našim obèanùm nabídli øešeni, které 
bude co do nákladù domácností i obce co 
nejnižší pøi zachování standardù, které vyžadují 
normy ÈR. Jedna z variant, která splòuje výše 
uvedené, je i vybudování koøenových èistíren 
odpadních vod (KÈOV). Vedení obce spoleènì 

spoluautor èlánku
Ing. Petr Žùrek

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

Dne 23.1.2016 probìhl tradièní myslivecký ples 
v kulturním domì v Podvihovì. Pro  úèastníky 
byla pøipravena také tradièní tombola, ve které 
nesmìla chybìt zvìøina. Úèastníci si mohli 
pochutnat na zvìøinovém guláši  nebo na 
kanèím mase se zelím. Dìkujeme všem, kteøí 
se pøišli pobavit a svou návštìvou podpoøili naše 
sdružení. V bøeznu  probìhla valná hromada 
mysliveckého sdružení, na které byl zhodnocen 
loòský myslivecký rok a naplánován  rok 
následující. Pro zajímavost, v loòském roce bylo 
uloveno  43 ks èerné zvìøe, naopak srnèí zvìø 
se nelovila skoro vùbec, a to z dùvodù jejího 
nízkého stavu. Na úbytku srnèí zvìøe se, 
bohužel, podílí také pytláctví. 15 ks srnèí zvìøe 
bylo v loòském roce sraženo auty (jen 
prokazatelný stav-kusy, které byly nalezeny).
Všichni èlenové v našem sdružení se musí 
každoroènì úèastnit povinných zkušebních 
støeleb z kulových zbraní.  Myslivci, který 
nesplní tuto povinnost, nebude vydána 
povolenka k lovu. Letošní støelby probìhly 
v bøeznu na oficiální støelnici v Bøezové. 
Všem zúèastnìným byly zkontrolovány doklady 
potøebné pro výkon práva myslivosti a nošení 
zbranì (lovecký lístek, pojištìní, platnost 
zbrojního prùkazu). Poté si všichni ovìøili 
nastøelení své zbranì a manipulaci s ní pod 
dozorem støelmistra.
Probìhla také první letošní brigáda, na které 
jsme odstranili "oplocenku" (ochranné pletivo) 
z jedné z remízek a zaèlenili ji tak plnohodnotnì 
do krajiny. Stromky a keøe byly ošetøeny 
zastøižením, byly oøezány vìtve, které by mohly 
zasahovat mimo hranici remízku, ošetøili jsme 
rostliny poškozené po zimì.

3.26.
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Máme radost, že jsme v naší pøírodì zase 
zpozorovali pohyb bažantí zvìøe, i když 
opravdu v minimálním stavu. V remízkách byly 
zpozorovány páry èi malá hejnka bažantù. Za 
pomoci fotopasti se podaøilo zachytit napøíklad 
hejnko tøí bažantích slípek, které hlídá krásný 
bažantí kohout. Tato zvìø je velmi citlivá na svùj 
biotop, kulturu v krajinì, dostupnost potravy 
(nesvìdèí jí monokulturní krajina), klid pøi 
hnízdìní (kryt), škodnou zvìø (nejen lišky, ale 
také napøíklad toulavé koèky, krkavci, straky 
aj.). Z tohoto dùvodu je drobná zvìø velmi 
zranitelná. Nás tìší, že její, i když minimální, 
pøítomnost je znakem lepšícího se biotopu. 
Doufejme, že se nám spoleènì podaøí tento 
trend udržet a my budeme moct chodit 
do pøírody poslouchat kodrcání bažantù. 
Pøejeme všem krásné jaro!

materiály nesmìjí být kontaminovány 
chemickými látkami."
Z uvedeného je zøejmé, že lze spalovat pouze 
suché rostlinné materiály. I v tìchto pøípadech 
je vždy nutno brát na zøetel momentální 
klimatické podmínky a chovat se ohleduplnì 
ke svému okolí. Spalování kontaminovaného 
døeva, popø. jiných odpadù je zakázáno.
Na závìr, milí "palièi trav" a jiného zahradního 
odpadu, nezapomínejte na to, že chceme žít 
v naší obci pokojnì, bez zbyteèných rozepøí. 
Myslete také na zdraví spoluobèanù, hlavì 
starších osob a dìtí, jimž tyto zplodiny škodí a 
zpùsobují zdravotní komplikace. A v neposlední 
øadì i na to, že spousta hospodynìk 
v odpoledních hodinách vìtrá své domovy nebo 
také za hezkého poèasí suší prádlo na zahradì. 
Buïte tolerantní ke svému okolí. 
Porušení povinností, stanovených touto obecnì 
závaznou vyhláškou, lze postihovat jako 
pøestupek  nebo jiný správní delikt .
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zimní pøípravu pod staronovým trenérem 
Jaroslavem Laubem, která trvala do 25.3. 
Fotbalisté se scházeli 3x týdnì a to každou 
støedu na hale v Porubì, pátky byly na umìlém 
povrchu ve Vøesinì a o víkendu byly sehrány 
pøátelské zápasy. Probìhl i první halový turnaj v 
Ostravì Porubì, kde se umístili na 3. místì. Start 
jarní sezóny mužù byl stanoven na 26.3.2016.
V sobotu 30. ledna 2016 probìhl v sále 
Hostince u Baly tradièní Hasièský ples. K tanci 
a poslechu zahrála tradiènì skupina MERKUR. 
Nechybìla bohatá tombola. Více na stranì 27.
V pøípravném zápase mužù Suché Lazce : Tísek, 
který se hrál na høišti ve Vøesinì v pátek 5.2. 
v 19:00 hod., vyhrály Suché Lazce 6:0.
V sobotu 6. února 2016 od 18 hodin probìhla 
v sále hostince U Baly valná hromada, kterou 
poøádal  výkonný výbor TJ Suché Lazce. 
Pozváni byli èlenové a pøíznivci fotbalu.
13. února poøádala mládež obce Suché Lazce 
9. roèník Pochování Basy s tradièním vodìním 
medvìda po vesnici. Po 20. hodinì následovala 
veèerní zábava v sále hostince U Baly, k 
poslechu zahrála kapela BLEDULE. Nechybìla 
bohatá tombola a zábavný program po celý 
veèer. Fotografie z akce najdete na strana 25.
Ve dnech 12. a 14. února probìhla ve vinárnì 
Hostince u Baly akce Valentýnská veèeøe. 
Akce byla urèená nejen zamilovaným párùm.
V pøípravném zápase mužù Suché Lazce : 
Zlatníky, který se hrál v sobotu 13.2. v 15 hodin, 
prohrály Suché Lazce 1:2.
V nedìli odpoledne 14.2. po 16 hodinì se 
konala v sále Hostince U Baly tradièní zábava 
"Pochování basy 2016" jako v pøedchozích 
letech v podání klubu dùchodcù. Soukromá 
akce Klubu dùchodcù se nesla jako obvykle 
v duchu recese a nespoutané zábavy. Drtivá 
vìtšina úèastníkù dorazila v originálních 
maskách a celé odpoledne se velmi vydaøilo.
V pøípravném zápase mužù Chlebièov : Suché 
Lazce, který se hrál na høišti ve UT Chlebièov 

www.suchelazce.cz

4. 25.

Fotografie ze Sucholazeckého Pochování basy které probìhlo 13.2.2016.

foto: Kateøina Vlhová

se statutárním mìstem Opava zadalo studii 
proveditelnosti KÈOV v Suchých Lazcích a s 
výsledky studie bychom Vás rádi seznámili. K 
dané problematice bude do budoucna i veøejné 
projednávání. Studie obsahuje i M.È. Podvihov.
Ètvrtek 14.1. patøil po 16. hodinì pravidelnému 
setkání klubu dùchodcù, které se konalo v jejich 
oblíbené vinárnì Hostince U Baly.
V pátek 15. ledna (od 13 do 18 hodin) a v 
sobotu 16. ledna (od 9 do 11 hodin), probíhal 
v ZŠ Sucé Lazce zápis žactva do 1. tøíd ZŠ na 
rok 2016/2017. Ve stejný den také probìhla po 
17. hodinì v kulturním zaøízení výroèní èlenská 
schùze SDH Suché Lazce.
V sobotu 16. ledna 2016 se konal ve 20 hodin 
v sále hostince U Baly již 2. LAZIO disco ples, 
který zaznamenal již podruhé velkou úèast a stal 
se velmi vyhledávanou zábavou roku. Ples 
poøádá TJ Suché Lazce (Lazio).
Od pátku do nedìle (22.1. - 24.1.) jste si mohli 
od 11:00 hodin v restauraci Heja na Pøerovci 
vychutnat Vepøové hody. Nechybìla velká 
nabídka zabíjaèkových specialit.
Myslivecké sdružení Hoš�ata poøádalo 23.1. 
v Kulturním domì v Podvihovì tradièní 
myslivecký ples. K dobré zábavì hráli manželé 
Sedlákovi. Tradiènì nechybìla bohatá zvìøinová 
tombola. V cenì vstupného byla i veèeøe.
Neèekaná oprava havarijního stropu v KD 
Suché Lazce si od pondìlí 25.1. nakonec 
vyžádala kompletní rekonstrukci celé místnosti, 
(oprava stropu + výmìna trámu stropu, 
zateplení stropu 18 cm vata, nový sádrokartón 
a svìtla, nové omítky, elektrické rozvody 
+zásuvky, nové obložení døevo + nový parapet 
okno, nová garnýž + záclona, vyèištìní parket + 
voskování). Celá oprava si nakonec vyžádá cca 
14 dnù oprav. Na práci se podíleli jak pracovníci 
obce, tak øada dobrovolníkù, za což jim velmi 
dìkujeme! Náklady na rekonstrukci 
nepøekroèily plánovaných 50 tis. Kè.
Fotbalisté muži TJ Suché Lazce zahájili 6.1. 

duben 2016
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v nedìli 21.2. v 14 hodin, vyhrály S. Lazce 5:8.
V pondìlí 22.2. probìhlo v 18:15 v KD SL 13. 
zasedání Zastupitelstva mìstské èásti Opava - 
Suché Lazce. Na programu bylo mimo jiné: 
majetkové záležitosti, Èeská pošta partner, 
organizaèní záležitosti úøadu, dotace pro dìtské 
høištì pøi ZŠ a MŠ, kompostárna Komárov 
a další. Pøesný zápis je k dispozici na webu.
Obecní úøad poøádal ve spolupráci s øeznictvím 
Lukáš Gebauer, 27. února od 8:00 hod 
v kulturním domì již 2. roèník zabijaèkových 
hodù. Opìt byla velká nabídka zabijaèkových 
specialit, teplých jídel v doprovodu tradièní 
lidové muziky a nechybìl i bohatý pitný 
program. Novì bylo možno zakoupit "fajné" 
zvìøinové klobásky. Zabijaèkové hody byly 
tentokrát celodenní akcí a po 17. hodinì se 
promítal v kulturním domì film Slavnosti 
snìženek. Úèast na filmu nebyla moc velká, ale 
o to vìtší byla zábava.
Po menší pøestávce otevøel v úterý 1. bøezna 
odpoledne nový nájemce Dominik Satke novì 
zrekonstruovanou Hospùdku na høišti. 
Bøeznová otevírací doba byla pondìlí - ètvrtek 
16:00 - 22:00 hodin, pátek 16:00 - 23:00 hodin, 
sobota 16:00 - 23:00 hodin, nedìle 16:00 - 21:00 
hodin. Hosté ocenili pøedevším novì 
zrekonstruovaný interiér (bar, kuchyòka a 
toalety) a velkou nabídku výborných chu�ovek, 
burgerù, piva, TV pøenosù a další zábavy. 
Doporuèujeme navštívit.
Od 1.3. je novì v Suchých Lazcích otevøeno 
také kvìtináøství paní Bc. Terezy Vavreèkové 
a najdete ho na adrese: Pøerovecká 55/58. 
"Kvìtiny od Terezky" nabízí: kvìtiny 
k jakékoliv pøíležitosti, svatební floristika, 
smuteèní floristika, jarní, podzimní dekorace, 
dušièkové a vánoèní vazby, kompletní 
floristický servis - ikebany, výzdoba kostelù, 
sálù, síní. Objednávky na 734 205 500 nebo 
terinka.1986@seznam.cz. Otevírací doba je: Po, 
Út: 8-11 hodin 13-16:30 hodin St, Èt, Pá: 8-11 

www.suchelazce.cz

hodin 13-17 hodin, So: 8-11 hodin.
Klub rodièù poøádal 5.3.2016 ve 14 hodin v sále 
Hostince u Baly Dìtský maškarní karneval. 
Akce pro dìti a rodièe v kostýmech se velmi 
vydaøila, mimo jiné díky zábavné programu 
s paní Montagovou. Velký dík patøil také všem 
maminkám, které upekly vynikající sladké 
i slané pohoštìní. Klub rodièù ocenil snahu 
všech dospìlých, kteøí pøišli v nápaditých 
maskách a kostýmech. Více na stranì 10.
V pøípravném zápase mužù Albrechtice : Suché 
Lazce, který se hrál na høišti v UT Bílovec 
v sobotu 5.3. ve 13 hodin, vyhrály Suché Lazce 
4:6. V pátek 4.3. pak opìt vyhráli muži v pøí-
pravném zápase Suché Lazce:Pustkovec 9:3.
Ve ètvrtek 10.3. po 16. hodinì probìhlo ve 
Vinárnì Hostince U Baly tradièní setkáním 
Klubu dùchodcù, ve kterém se nezapomnìlo 
na obdarování žen kvìtinami k svátku MDŽ.
V sobotu 12.3. ve 14 hodin poøádal klub 
dùchodcù v Kulturním domì kulturnì - 
spoleèenskou akci pod názvem "Bešeda 
u peøa". Návštìvníci mohli zavzpomínat 
na tradièní døení peøí. K vidìní byly také 
vyšívaèky, palièkování krajek, pletení 
a štupování ponožek. Bešeda u peøa byla 
doprovázena písnièkami, povídáním a 
historkami dávných èasù. Pro návštìvníky bylo 
pøipraveno malé pohoštìní. Tato vydaøená akce 
se setkala s kladným ohlasem obèanù. Nìkolik 

24. 5.

Fotografie kulturní akce Bešeda u péøa, døení peøí v kulturním domì 12.3.2016.

duben 2016

foto: Petra Vavreèková 
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pouze 200 Kè za prvního a 300 Kè za každého 
dalšího psa.
V pátek 1.4. po 16 hodinì probìhla na 
parkovišti pøed Obecním úøadem vakcinace 
psù. Cena za oèkování byla 100 Kè. 
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Stìboøice, který se hrál v sobotu 2.4. v 15:30 
hod., vyhrály Suché Lazce 2:1 (1:1). Góly 
dávali: F. Balda (p.), F. Balda - M. Josefus. 
Lazce v prestižním souboji o druhé místo 
v tabulce díky Filipu Baldovi dokázaly zvítìzit. 
Díky zaváhání vedoucích Litultovic je jejich 
ztráta už jen tøíbodová.
Nová ordinace praktického lékaøe, MUDr. Víta 
Kašpárka, je v provozu od 4.4.2016. Zatím jen 
pro klienty všeobecné zdravotní pojiš�ovny. 
Smlouvy s ostatními pojiš�ovnami by mìly být 
uzavøeny poèátkem dubna. O dalším vývoji Vás 
bude informovat MUDr. Vít Kašpárek, na webu 
a ve zpravodaji. Další informace na stranì 9.
Starosta obce poøádal v sobotu 9.4. od 9:00 hod 
v tìlocviènì základní školy Druhý roèník ping-
pongového turnaje "O pohár starosty". Zápis 
do turnaje probíhal v den turnaje od 8:30 hod. 
Pro hráèe bylo zajištìno malé obèerstvení. 
Tentokrát nás "vykradli" pøespolní. Vítìzem 
a majitelem poháru se stal Jaroslav Mìch z 
"Hadrunku", druhé místo obsadil sucholazeèák 
Lukáš Dener, tøetí místo vybojoval Stanislav 
Laryš z Nových Sedlic a bramborové ètvrté 

6. 23.

fotografií z akce najdete na stranì 24.
V pøípravném zápase mužù Suché Lazce : 
Mokré Lazce, který se hrál na høišti 
v Chlebièovì (na umìlé trávì) v sobotu 12.3. 
ve 12:00 hod., vyhrály Suché Lazce 5:3.
V úterý 15.3. se uskuteènily v budovì školy 
v Suchých Lazcích mezi 15. a 18. hodinou 
„Velikonoèní dílnièky“. Rodièe s dìtmi si 
spoleènì vyrábìli velikonoèní dekorace.
Ve støedu 16.3. na Pøerovci v retenèní nádrži 
Sedlinka snížil hospodáø (Lesy Èeské republiky, 
s.p.) zásadnì stav hladiny nádrže. Dle informací 
mluvèí Lesy Èeské republiky, s.p. paní 
Lokajové, se jednalo o doèasné snížení hladiny 
(souèást prùzkumu pøed odbahnìním). Nyní 
probíhá dopouštìní do pùvodního stavu. K 
celkovému vypuštìní a následnému odbahnìní 
by mìlo dojít v záøí 2016. Více na stranì 9 a na 
www.suchelazce.cz/clanky/projekty-suche-lazce
Sobota 19.3. se nesla v duchu práce našich 
složek. Naši hasièi organizovali sbìr železného 
šrotu a fotbalisté pracovali na rekonstrukci 
ochranných sítí na obecním høišti. Vedení obce 
dìkuje všem spoluobèanùm, kteøí participovali 
na sbìru šrotu pro sucholazecké hasièe.
V úterý 22. bøezna probìhlo 14. zasedání 
Zastupitelstva mìstské èásti Suché Lazce. Na 
programu bylo mimo jiné: kontrola usnesení, 
zpráva starosty o èinnosti OÚ, majetkové 
záležitosti, dotace pro opravu kaple a další. 
Více najdete v zápisech na webu.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Chlebièov "B", který se hrál na høišti v 
Chlebièovì v sobotu 26.3. v 15:00 hod., vyhrály 
Suché Lazce 4:0. Góly rozdávali 2x Ondøej 
Vlha, Filip Balda a Ladislav Kožušník. 
Do konce bøezna bylo nutné uhradit poplatek 
za psa. Poplatek zùstává stejný jako 
v pøedešlých letech. Za prvního zaplatí majitel 
600 Kè, za každého dalšího pak 900 Kè. Lidé, 
pobírající jakýkoliv druh dùchodu (starobní, 
invalidní, vdovský, vdovecký èi sirotèí), zaplatí 
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až dlouho po pùlnoci, žízniví, hladoví i 
omezení ve svých hygienických potøebách. Na 
druhý den však již na tyto strasti zapomnìli a v 
jejich myslích pøevažovaly jen ty hezké zážitky 
výletu. Uplynulo jen nìkolik dnù a už jsme se 
mnozí èlenové Klubu vydali pod vedením pana 
Loudy na prùzkum do Komárova, do nedávno 
otevøené kavárny a kvìtináøství. Celkem se 
nás tam sešlo sedmnáct ke klidnému posezení. 
A protože to bylo 8. bøezna, kdy je slaven 
MDŽ, nìco jsme tam v dobré pohodì i utratili.
Klub v plném obsazení MDŽ vzpomenul o dva 
dny pozdìji ve vinárnì "U Baly", kde nám pøišli 
popøát se svými recitacemi v doprovodu paní 
uèitelky žáci místní školy, kteøí na závìr svého 
vystoupení všem ženám pøedali kvìtinu. Další 
kvìtinu pøijaly ženy z rukou pana starosty a do 
tøetice pøevzaly kvìtinu i z rukou mužù Klubu. 
Po starostou pronesených milých slovech 
nastoupili k potìšení našich žen tøi prvotøídní 
muzikanti, èímž se vytvoøila ve vinárnì velmi 
pøíjemná atmosféra, kdy nikdo z nás nespìchal 
do domova. To však nebyla veškerá naše 
bøeznová èinnost. K ní je možno pøiøadit 
i ukázku našich žen kdy, v jednom ze sobotních 
odpolední pøedvedly v našem kulturním domì 
draní peøí, tak, jak to bylo na vesnici zvykem 
ještì v nedávné minulosti. Krom toho tam bylo 

možné vidìt palièkování z jemné pøíze, které 
dokonale ovládá naše èlenka paní Jedlièková. 
V sále KD byly také vystaveny nìkteré výrobní 
prostøedky, které se využívaly pro potøeby 
vesnických domácností. I když se úèastníci 
draní peøí dobøe bavili, je škoda, že úèast 
obèanù na tìchto ukázkách byla minimální.
Tímto èlánkem chci dokumentovat, že senioøi, 
kteøí žili celý svùj aktivní život v kolektivech, 
mnozí dokáži být aktivními i ve svém 
pokroèilém vìku a tím si udržovat svou duševní 
svìžest. A náš Klub dùchodcù je pøístupný všem 
odhodlaným.

Za K.D. napsal Tichopád Lubomír

foto: Dana Langrová



strana strana

davedesign - SL zpravodaj  str 22., 7.

S eu cc zh aé   L 

www.suchelazce.cz

místo obsadil Lukáš Lenc. Další roèník turnaje 
stihneme ještì tento rok a to 17. prosince pod 
názvem "Vánoèní ping-pongový turnaj".
Ve stejný den probíhala od 8:00 hodin na 
Strážnici v areálu Støelnice velká jarní brigáda 
"Jarním zprovoznìní støelnice". Po ní 
následovat èlenská schùze. Více na stranì 18.
V pátek 9.4. od 13:30 hodin probìhlo 
mistrovské utkání dorostu Suché Lazce 
(domácí) s Bohuslavicemi.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : TJ 
Slavia Malé Hoštice, který se hrál v sobotu 
10.4. v 15:30 hod., vyhrály Suché Lazce 5:2. 
Po vítìzství v Hošticích už dìlí Lazce 
od prvního místa jen pouhý bod.
Poèínaje dnem 15.4. zaèíná v Suchých Lazcích 
rekontrukce propustku na silnici III/4663. 
Tímto datem zaèíná i èásteèná uzávìra (pøi 
zachování jednoho jízdního pruhu, øízeného 
semafory) dané silnice. Tato uzávìra potrvá až 
do 15.9.2016. Vzhledem k tomu, že technický 
stav propustku si již nutnì vyžaduje 
rekonstrukci, prosíme o pochopení a trpìlivost 
pøi této rekonstrukci. Oprava mostku bude 
probíhat ve dvou fázích. V první etapì se opraví 
levý jízdní pruh a v druhé pravý. Pro pìší bude 
pøipraven provizorní døevìný most na stranì 
pana Adamèíka. Více na webu 
www.suchelazce.cz/clanky/rekonstrukce-
propustku-prerovec.
V sobotu 16.4. po 8 hodinì oslavily Suché 
Lazce Den zemì výsadbou 150 stromù. Tím že 
22.4. probìhnou oslavy osvobození obce jsme 
byli nuceni pøesunout Den zemì již na sobotu.   
Na obecních pozemcích bylo vysazeno 150  
švestek, které byly zakoupeny z dotace mimo 
rozpoèet obce. Dìkujeme všem, kteøí se 
brigády zúèastnili a pomohli zvelebit naší obec.

Kulturní akce v nejbližších dnech:
22.4.2016 od 20:00 hodin probìhne oslava 71. 

výroèí osvobození Obce Suché Lazce. Èasový 
plán: 20:00 -20:30 Lampionový prùvod; 20:30 - 
21:00 Pietní akt u Památníku padlých; 21:00 - 
spoleèenská akce na Obecním høišti MÈ Suché 
Lazce (zábavné hry pro dìti, tradièní opékání 
špekáèkù a volná zábava).
23.4.2016 od 16:00 hodin probìhne mistrovské 
utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. Slavia 
Opava.
23.4.2016 od 16:00 hodin probìhne mistrovské 
utkání dorost Suché Lazce vs. Litultovice 
(domácí).
24.4.2016 od 8:00 hodin probìhne na Strážnici 
v areálu støelnice 31. roèník soutìže ve støelbì 
z malorážky "O pohár osvobození Suchých 
Lazcù". Poøádá (AVZO TSÈ ÈR-ZO SKÁLA)
21.5.2016 od 8:45 hodin probìhnou na obecním 
høišti, "Závody ve støelbì z polní kuše" - 
èeský pohár a èeská liga (poøádá Klub polní 
kuše)
Všechny plánované i minulé akce v obci najdete 
vždy v pøedstihu na webu v „Kalendáøi akcí“ 
na adrese: www.suchelazce.cz/kalendar-akci/

Kulturní a spoleèenské léto 2016
28.5.2016 - od 12:00 hodin na parkovišti u 
kašny probìhne v rámci akce kulturní léto 2016 
již 2. roèník Gulášfestu, spojený s "kácením 
máje", roèník 1998, (poøádá obec ve spolupráci 
se složkami a jednotlivci).
4.6.2016 - od 8:00 h, veøejná brigáda v rámci 
akce kulturní léto 2016 aneb "Ukliïme si Suché 
Lazce", podrobnosti pøipravujeme.
5.6.2016 - od 14:00 hodin probìhne na obecním 
høišti, "Dìtský den", poøádá (Lazio - TJ Suché 
Lazce za podpory mìstské èásti Suché Lazce).
10.6.2016 - Od 17 hodin zahájení tøídenních 
oslav "Výroèí 130 let" založení Sboru 
dobrovolných hasièù v Suchých Lazcích (1886) 
s bohatým doprovodným programem. Oslavy 
budou probíhat od pátku 10.6.2016 do nedìle 

22. 7.

duben 2016

K èinnosti v Klubu dùchodcù.

Po nástupu roku 2016, na svém prvním 
shromáždìní Klubu, kde se seniorky a senioøi 
naši obce sešli, zhodnotili s uspokojením svou 
èinnost za minulý rok, provedli drobnou 
obmìnu svého výboru a s optimismem 
se rozhodli pokraèovat ve své zábavné èinnosti. 
Ta drobná obmìna výboru klubu spoèívá v tom, 
že ze zdravotních dùvodù ukonèila svou aktivitu 
ve výboru paní Vìra Volná, která byla jednou ze 
zakládajících èlenù Klubu v roce 1993 a až do 
ledna t. r. byla pøínosem pro jeho èinnost. Jako 
pozitivní lze hodnotit, že se dobrovolnì zapojily 
do práce výboru tøi mladší ženy, od kterých lze 
oèekávat aktivní pokraèování této spoleèenské 
èinnosti v obci.
V únoru, v dobì masopustu, nechtìjíce se nechat 
zahanbit vesnickou mládeži, uspoøádali jsme 
v Klubu rovnìž "Pochování basy" 
s pøesvìdèením, že ještì na tento druh zábavy 
máme pøedpoklady a že jsme pro každou 
legraci. Nechodili jsme sice po vesnici 
s medvìdem a v podobných maskách, naše akce 

klubu dùchodcù
Lubomír Tichopád

byla skromná, komorní, odehrávající se v sále 
hostince U Baly, masky u toho však nechybìly a 
zábavy jsme si také i ve spolupráci s muzikanty 
užili. Ten podveèer se nám vydaøil a rozcházeli 
jsme se do svých domovù s úsmìvy na tváøích.
A že je starosta naši obce s èinnosti klubu 
spokojen, zprostøedkoval nám na den 2. bøezna, 
prostøednictvím pana senátora jemuž dìlá 
asistenta, návštìvu senátu v Praze. Této 
návštìvy se mohlo úèastnit 29 èlenù našeho 
Klubu, èehož bylo plnì využito. I pøes èasné 
vstáváni všech výletníkù, byla nálada úèastníkù 
pøi jízdì do Prahy výborná, všichni se na 
matièku Prahu i na návštìvu senátu tìšili. 
Po prohlídce senátní budovy a krátké úèasti 
na jednání našich senátorù zbyl všem èas 
na prohlídku mìsta. Nìkteré úèastníce zájezdu 
chtìly z mìstské historické i novodobé výstavby 
toho vidìt tolik, že obìtovaly nìjaký ten peníz 
ze svých dùchodù i pro tamní taxikáøe.
Všichni úèastníci návštìvy Prahy unaveni, 
ale velice spokojeni se vraceli veèer do svých 
domovù. Jejich spokojenost však netrvala pøíliš 
dlouho. Provoz na dálnici D1, po níž se 
autobusem vraceli, jim pøipravil nemilé 
pøekvapení. Na naši první a mimoøádnì 
využívané dálnici se pro nìjakou havárii 
kamionu na ní zdrželi tak, že se domù vrátili 
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Datum Èas Domácí Hosté
26.3.2016 15:00 Suché Lazce Chlebièov (B)
2.4.2016 15:30 Suché Lazce Stìboøice
10.4.2016 15:30 Malé Hoštice Suché Lazce
16.4.2016 16:00 Suché Lazce Jakartovice
23.4.2016 16:00 Suché Lazce Slavia Opava
1.5.2016 15:00 Bìlá Suché Lazce
7.5.2016 16:30 Suché Lazce Vøesina
15.5.2016 17:00 Budišov n/B Suché Lazce
22.5.2016 17:00 Suché Lazce Vávrovice
29.5.2016 15:00 Hradec n/M Suché Lazce
4.6.2016 17:00 Suché Lazce Kobeøice (B)
12.6.2016 17:00 Suché Lazce Pustá Polom (B)
18.6.2016 17:00 Suché Lazce Litultovice

Datum Èas Domácí Hosté
9.4.2016 13:30 Suché Lazce Bohuslavice
17.4.2016 13:45 Bolatice Suché Lazce
23.4.2016 16:00 Litultovice Suché Lazce
30.4.2016 VOLNO  
8.5.2016 15:00 Suché Lazce Slavkov
15.5.2016 14:45 Ha� Suché Lazce
21.5.2016 13:30 Suché Lazce Budišov n/B 

(høištì Pustá Polom)
29.5.2016 14:30 H. Benešov Suché Lazce
5.6.2016 14:45 Malé Hoštice Suché Lazce

Datum Èas Domácí Hosté
4.6.2016 15:00 Skøipov Suché Lazce
16.4.2016 14:00 Velké HošticeSuché Lazce
1.5.2016 10:00 Suché Lazce Bøezová
8.5.2016 10:00 Suché Lazce Štítina
12.5.2016 17:00 Malé Hoštice Suché Lazce
22.5.2016 10:00 Suché Lazce Kylešovice
29.5.2016 14:30 Vìtøkovice Suché Lazce

Tátové a maminky, pøiveïte své 
dìti k fotbalu, poøádáme nábor 2016
Chcete, aby Vaše dítì sportovalo a zvýšila se 
jeho fyzická a psychická kondice? Není Vám 
jedno, kde Vaše dítì tráví volný èas a nechcete, 
aby trávilo vìtšinu èasu na ulici? Nemáte pro 
Vaše dítì ten vhodný koníèek?
Pøihlaste ho na fotbal v Suchých Lazcích!
Vedení oddílu TJ Suché Lazce se rozhodlo 
uspoøádat nábor do øad fotbalistù a fotbalistek. 
Rodièe i prarodièe, máte-li zájem, aby vaše dítì:
- sportovalo a to v létì (na høišti) i v zimì (ve 
sportovní hale),
- zabavilo se v kolektivu stejnì starých klukù a 
holek,
- vyrùstalo a rozvíjelo své schopnosti pod 
dohledem trenérù,
- mohlo se v létì úèastnit soustøedìní 
zamìøených nejen na fotbal,
- dìlalo Vám radost, když budete pozorovat 
jeho fotbalové kroky,
pak pøiveïte k nám nového adepta a my se rádi 
postaráme o naplnìní výše uvedených øádkù. 
Byli bychom velice rádi, kdyby se této výzvy 
chytili jak rodièe, tak i samotné jejich ratolesti 
a my jsme mezi sebou mohli pøivítat nové 
tváøe, které se chtìjí v budoucích letech bavit 
sportem a radovat se z výher právì ve 
fotbalovém dresu TJ Suché Lazce.
Jak to nejlépe udìlat? Vyplòte pøihlášku a 
pøedejte ji ve školce paní uèitelce.
První trénink zaèíná 26.4.2016 v 16 hodin na 
obecním høišti TJ Suché Lazce. Pøijímáme 
roèníky 2010 - 2012 (pokud máte dítì, které 
nespadá do tohoto roèníku, pøijïte a domluvíme 
se na místì).
Také mùžete zatelefonovat trenérovi a on Vám 
rád poradí a zodpoví Vaše dotazy.
Realizaèní tým pøípravky mini žákù: 
Trenéøi: Lukáš Lenc (739 616 443), 

Marián Satke (608 466 652).

Starší žáci - jaro 2016

Muži - jaro 2016

Dorost - jaro 2016

12.6.2016 v celé obci. viz program strana 28.
25.6.2016 - od 8:00 h. probìhne v areálu 
støelnice na Strážnici v rámci akce kulturní léto 
2016, (soutìž ve støelbì z malorážky) "Soutìž 
ve støelbì tøíèlenných družstev", a odpoledne 
po 14. hodinì - soutìž dìtí ve støelbì ze 
vzduchovky poøádá AVZO.
2.7.2016 - v sobotu v 8:30 hodin probìhne na 
obecním høišti v rámci akce kulturní léto 2016, 
„První roèník fotbalového turnaje 
o sucholazecký pohár“. Poøádá obecní úøad ve 
spolupráci se skupinou nadšencù. Startovné èiní 
800Kè, ve startovné je zahrnuto obèerstvení. 
Pøihlašovat své týmy mùžete u: 
Ondøeje Heèka (605 156 533) nebo Josefa 
Doboše (605 288 454). viz plakat vpravo.
9.7.2016 - od 8:00 hodin v areálu støelnice na 
Strážnici, "Nohejbalový turnaj amatérských 
družstev" Suché Lazce, poøádá (AVZO za 
podpory starosty Suchých Lazcù)
16.7.2016 - od 22:00 hodin probìhne v rámci 
akce kulturní léto 2016 na obecním høišti 
4. Letní kino v Suchých Lazcích. O výbìru 
filmu rozhodne anketa na našem webu, nabídku 
filmù pøipravujeme.
23.7.2016 - od 8:00 hodin veøejná brigáda 
v rámci akce kulturní léto 2016 aneb "Ukliïme 
si Suché Lazce", podrobnosti pøipravujeme.
30.7.2016 - od 10:00 hodin, probìhne v rámci 
akce kulturní léto 2016 ve støedu obce u kašny 
2. roèník sucholazeckého pivního festiválku 
v Suchých Lazcích. Nebude chybìt živá muzika 
s èeským pivem a kuchyní.
6.8.2016 - od 22:00 hodin probìhne v rámci 
akce kulturní léto 2016 na obecním høišti 
5. Letní kino v Suchých Lazcích. O výbìru 
filmu rozhodne anketa na našem webu, 
nabídku filmù pøipravujeme.
14.8.2016 - od 15:00 hodin probìhne na 
Strážnici v rámci akce kulturní léto 2016 
Pohádkový les, akci pro dìti poøádá Klub 
rodièù (podrobnosti pøipravujeme).

20.8.2016 - od 8:00 hodin veøejná brigáda 
v rámci akce kulturní léto 2016 aneb "Ukliïme 
si Suché Lazce", podrobnosti pøipravujeme.
27.8.2016 - od 9:00 hodin probìhnou na 
obecním høišti "První obecní sportovní hry". 
Sportovnì kulturní akci poøádá Obecní úøad 
Suché Lazce.
2.9.2016 - od 13:00 hodin - støed obce, obecní 
høištì, kaple "Sucholazecké posvícení 2016" 
tøídenní akce (2. až 4.9.2016) vyvrcholení 
Sucholazeckého kulturního léta, poøádá (obecní 
úøad S.L.). Program posvícení pøipravujeme.
17.9.2016 - od 15:00 hodin probìhne u kašny 
ve støedu obce "2. roèník sucholazeckého 
Vinobraní" (poøádá Obecní úøad Suché Lazce)
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Mateøská školka Suché Lazce celkem 12 dìtí, které se snažily ukázat, jak jsou 
pøipravený na školní docházku. Celé zimní 
období bylo zakonèené dìtským maškarním 
karnevalem, který pro dìti poøádal Klub rodièù. 
Jarní období zaèalo pro dìti sportovnì. Od 
bøezna pøedškolní dìti pravidelnì navštìvují 
plavecký výcvik v Mìstských lázních v Opavì. 
V bøeznu také probìhly v základní i mateøské 
škole tvoøivé Velikonoèní dílny. Rodièe spolu 
s dìtmi vyrábìli velikonoèní dekorace a zároveò 
mohli ochutnat dobrùtky, které si pro nì 
pøipravil celý kolektiv ze základní a mateøské 
školy. Nezapomnìli jsme ani na podporu místní 
knihovny Petra Bezruèe a pøijali jsme pozvání 
paní Jaroslavy Kostøibové na její prohlídku 
s ukázkou dìtských knížek, které si dìti mohly 
samy nejen prohlédnout, ale byly také 
seznámeny s významem knihoven a možností 
pùjèení si knih domù. A už je tady koneènì 
duben. V dubnu dìti z mateøské školy èeká 
první jarní výlet na hluèínský ranè plný zvíøat. 
Nemùže chybìt ani tradièní èarodìjnické 
dopoledne plné soutìží a hledání pokladu.
Na závìr bych ráda zmínila, že 3. a 4. kvìtna 
2016 probìhne Zápis dìtí do mateøské školy. 
Prosíme rodièe, kteøí by chtìli své dítì pøihlásit, 
a� si již nyní, kdykoli v otevírací dobì mateøské 
školy, pøijdou vyzvednout pøihlášku. K zápisu 
je nutno, mimo vyplnìnou pøihlášku, pøinést 
lékaøské potvrzení o zpùsobilosti dítìte.

Tereza Èeperová

Lesy Èeské republiky, s.p., Pøemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
zastoupené Správou tokù - oblast povodí Odry 
pøipravují v rámci preventivních 
protipovodòových opatøení stavbu: "VN 
Sedlinka - odbahnìní a úprava pøelivných 
hran VN". V rámci stavby bude jednak vodní 
nádrž vyèištìna od nánosù (odbahnìna), také 
budou upraveny pøelivné hrany vodní nádrže, 
tj. bude snížena dolní hrana vtokových oken 
požeráku a bude zvýšena úroveò 
bezpeènostního pøelivu. Navržená opatøení 
budou sloužit ke zlepšení retenèní schopnosti 
stávající vodní nádrže, dojde ke zvìtšení 
retenèního ovladatelného prostoru. Dùvodem 
pro realizaci stavby je pøedevším 
protipovodòová ochrana obyvatel, objektù 
bydlení a obecní infrastruktury v níže 
položených obcích. Aby bylo možno stavbu 
realizovat, bude nádrž po celou dobu realizace 
vypuštìna. V souèasné dobì probíhá projekèní 
pøíprava stavby, v rámci které byla v mìsíci 
bøeznu hladina vody v nádrži na nìjakou dobu 
snížena, protože probíhal biologický prùzkum 
pro pøesné zjištìní vyskytujících se zvláštì 

Odbahnìní a úprava hran Sedlinky chránìných živoèichù. V souèasné dobì je již 
nádrž opìt napuštìna. Celkové vypouštìní 
nádrže se pøedpokládá od záøí 2016. Vlastní 
realizace stavby se pøedpokládá v letech 2017 
- 2018. Po realizaci bude nádrž opìtovnì 
napuštìna. Provedenými opatøeními dojde 
do jisté míry k ochranì obyvatel a majetku pøed 
škodami zpùsobenými povodòovými prùtoky. 
V obci Nové Sedlice je v rámci samostatné akce 
protipovodòového opatøení plánována úprava 
koryta vodního toku Sedlinka, byla zpracována 
studie proveditelnosti a v souèasné dobì probíhá 
další projekèní pøíprava.

Ing. Sylva Lokajová, referent pro provozní 
èinnosti, Lesy Èeské republiky, s.p.

Od 4.4.2016 poskytuje nová ordinace 
praktického lékaøe  služby pojištìncùm 
Všeobecné zdravotní pojiš�ovny. Smlouvy 
s ostatními pojiš�ovnami jsou právì uzavírány 
a pøedávány mezi obìma stranami k podpisu. 
Alespoò pøedbìžné stanovisko není zatím 
známo z Revírní bratrské pokladny, ale vìøím, 
že i zde bude smlouva uzavøena. 
Ordinaèní doba je následující:

 
MUDr. Vít Kašpárek

Pondìlí 15:30 - 18:00
18:00 - 19:00 jen objednaní

Úterý 07:00 - 10:00
10:00 - 10:30 jen objednaní

Støeda 15:00 - 17:00 jen objednaní 
(vyhrazeno pro akutní potíže s ošetøením po 
telefonické domluvì)
Ètvrtek 15:00 - 17:00

17:00 - 19:00 jen objednaní 
Pátek 15:00 - 17:00
Doporuèuji objednávat se ke vstupním 
prohlídkám a registraci telefonicky na èísle 
737 823 663, bìhem ordinaèní doby.

Než vás seznámím s plány, které naše nejmenší 
dìti èekají na jaøe, ráda bych se vrátila 
k zimnímu období. Pøedvánoèní èas jsme 
si zpøíjemnili vánoèní besídkou, na které dìti 
pøedvedly maminkám, tatínkùm, babièkám, 
dìdeèkùm a jiným èlenùm rodiny, co se 
v mateøské škole nauèily. Spoleènými silami 
jsme pak nazdobili a rozsvítili stromeèek. I letos 
Ježíšek dìtem nadìlil spoustu dárkù. Jedním 
z nich byla nová televize, poøízena ze 
zastupitelských odmìn, kterých se vzdal èlen 
obecního zastupitelstva pan Petr Žùrek 
ve prospìch dìtí. Touto cestou bych, za celou 
mateøskou školu, moc podìkovala všem 
rodièùm a Klubu rodièù, kteøí jakkoli na dárky 
pøispìli, protože dìti z nich mìly a stále mají 
obrovskou radost. 
I v letošním školním roce v mateøské škole 
probìhla malá rekonstrukce, tentokrát se týkala 
výmìny skøínìk v obou koupelnách. Zkrátka 
nepøišla ani venkovní èást mateøské školy, kde 
byly vymìnìny lavièky vyrobené pány Davidem 
Vavreèkou, Pavlem Nelešovským, Petrem 
Žùrkem, Pavlem Žùrkem a Pavlem Pospìchem, 
døevo poskytl pan Richard Dener bez nároku na 
odmìnu. Moc dìkujeme.
Když jsem se vrátila k zimnímu období, nesmím 
zapomenout zmínit, že se v lednu 2016 
uskuteènil Zápis do 1. roèníku. K zápisu pøišlo 
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Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

Po krásném pøedstavení našich dìtí v kostele 
10.12.2015, si Klub rodièù pøipravil ve Vinárnì 
u Baly malý Vánoèní Jarmark. K prodeji byly 
nejen vánoèní dekorace a drobné dáreèky, ale 
také peèené štoly, perníèky a jiné dobroty našich 
ochotných maminek. Moc jim za to dìkujeme. 
Z organizaèních dùvodù bohužel Klub rodièù 
nemùže udìlat tuto akci v sále místního 
Hostince, proto se omlouváme všem, kteøí se na 
Jarmark nevešli. Dìkujeme i rodinì Balových 
za výpomoc, spolupráci a zapùjèení prostoru.   

V sobotu 5.3.2016 od 14 h. odstartoval v sále 
Hostince u Baly dìtský Maškarní karneval. 
O zábavu se nám postarala p. Montágová ze 
Støediska volného èasu v Opavì. Do svého 
programu zapojila nejen dìti, ale také rodièe. 
Moc nás všechny pøíjemnì pøekvapila 
a  pobavila. Dìkujeme všem maminkám, co nám 
pomohly a upekly vynikající obèerstvení, které 
bylo možno zakoupit bìhem celého karnevalu. 
Všechny získané penízky putovaly do pokladny 
Klubu rodièù a budou použity na další aktivity 
pro dìti ze školy a školky. Podìkování patøí 
i p. uè. Terezce Èeperové a panu starostovi 
Petru Oriešèíkovi za výpomoc v šatnì. 
Oceòujeme snahu všech dospìlých, kteøí pøišli 
v nápaditých maskách a kostýmech. Budeme 
rádi, když se v pøíštím roce pøidají i další rodièe. 

Klub rodièù, Maškarní karneval.Klub rodièù, Vánoèní Jarmark.

Zprávièky ze sucholazecké školièky stanovištì, na chodbì pak Klub rodièù i drobný 
prodej k Velikonocùm i pro radost. A o co 
vlastnì šlo? Dìti malé i vìtší si za doprovodu 
rodièù èi starších sourozencù mohly vyrobit 
rùzné velikonoèní dekorace, nazdobit kraslice èi 
poøídit výzdobu do oken. Po usilovné práci mìli 
všichni možnost se obèerstvit v jídelnì školy, 
kde pro všechny pøítomné upekly pracovnice 
školy buchty a koláèe. Bylo to bezva a rádi 
si to zase zopakujeme!
Také opìt sbíráme starý papír, kontejner bude 
na školní zahradì od pondìlí 2.5. do støedy 
4.5.2016 do veèera. Pokud Vám papír doma 
pøekáží, budeme rádi za každé kilo, kterým nám 
pomùžete. A co nás ještì èeká? Až do kvìtna 
se všichni žáèci zdokonalují v plavání, v dubnu 
ještì stihneme dopravní høištì v Opavì 
i v Malých Hošticích a hlavnì už trénujeme 
na naši tradièní Koláèovou slavnost spojenou 
s pøedstavení ke Dni Matek. Ta by mìla 
vypuknout ve ètvrtek 12. kvìtna 2016 od 
16:00 hodin buïto na školním høišti, nebo 
v sále hostince U Baly - podle poèasí.
No a kromì usilovné práce na konci roku nás 
èeká i odmìna ve formì školního výletu 
a zakonèení celoroèního projektu Cesta 
do støedovìku, ale o tom zase nìkdy pøíštì.

Mgr. Martina Škobánková

Èas bìží jako bláznivý a s novým jarem jsou 
tu i nové zprávy z naší malé, ale èinné školy. 
Vrátíme se nejprve do zimního pøedvánoèního 
období, kdy jsme již tradiènì uspoøádali 
adventní koncert „Zpívání v kapli“. Sešli jsme 
se 10. prosince 2015 v 16:00 hodin a v kapli 
žáci školy pøedvedli pásmo s koledami o zrození 
Ježíška. I pøes nervozitu se celý program povedl 
na výbornou, technika letos nezklamala 
a všichni sklidili nejen bouølivý potlesk, 
ale i další pochvaly. Po skonèení koncertu se 
všichni pøesunuli do vinárny hostince U Baly, 
kde mìl Klub rodièù pøipraven prodej vánoèních 
dekorací a pohoštìní.
V lednu byli na øadì prvòáèci. Nejprve 
15.1.2016 pøišli žáèci z pøedškolního oddìlení 
mateøské školy k zápisu do 1. tøídy. Ten 
probìhl jako Veèerníèkova cesta, budoucí 
adepti na školu za doprovodu rodièù zvládli 
všechny nástrahy, které si pro nì Veèerníèek 
pøichystal a od záøí by jich do 1. roèníku mìlo 
nastoupit rovných 10.
Ve støedu 27. ledna byla zase výplata pro 
souèasné prvòáèky. Ti mìli svou Slavnost 
Slabikáøe, na kterém svým rodièùm spolu 
s paní uèitelkou Lenkou Apetickou pøedvedli, 
co se za první pololetí ve škole již nauèili - èíst, 
psát, poèítat, zkrátka vše, co ke správnému 
prvòákovi patøí. Že to umí na jednièku 
s hvìzdièkou, o tom není pochyb a odmìnou 
za to jim bylo nejen první vysvìdèení se 
samými jednièkami, ale i parádní èokoládový 
koláè. Mòam! Tak a� se jim daøí!
No a už se blížíme k jaru a Velikonocùm, a to 
jsme pøivítali Velikonoèními dílnami pro dìti 
a jejich rodièe ze školy i školky. V úterý 15. 
bøezna 2016 se dveøe školy v 15 hodin otevøely 
a èekalo se na první zájemce o velikonoèní 
tvoøení. A šlo to jako po másle! V tìlocviènì 
a ve tøídách školy mìly paní uèitelky pøipravená 
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Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Naposledy jsme Vás pozvali na halový závod 
"Popletený Mikuláš", poøádaný domácím 
oddílem 5. prosince 2015 v tìlocviènì Støední 
školy technické v Opavì. Oldøich Kubesa 
se umístil na 2. místì, Sabina Kubesová si 
vystøílela 1. místo a Natálie Mìchová skonèila 
tìsnì pod bednou na 4. místì. Dan Kašpárek 
se mezi zkušenìjšími støelci neztratil a prostøílel 
se na 6. místo. Svùj název "Popletený Mikuláš" 
závod získal podle cen pro vítìze, kterými byly 
velikonoènì zdobené pštrosí vejce. Po 
oficiálním závodì, zapoèítávaného do Èeského 
poháru, byl pro støelce pøipravený doplòkový 
závod. V tomto závodì se støílely pouze 3 šípy 
na speciální terèe. Celkovou støelbu všem 
závodníkùm ztìžoval Mikuláš, èert a andìl, kteøí 
je mohli rùznými zpùsoby rozptylovat 
(napøíklad jen svou pøítomností, zvonìním 
zvoneèku, øetìzem,). Nejlépe se s podmínkami 
tohoto závodu vypoøádal kadet Lukáš Andrés 
z Kostelce na Hané. Závody zimní sezóny jsou 
pro støelce Støeleckého klubu polní kuše Opava - 

Suché Lazce ponìkud nároènìjší. Hlavním 
dùvodem jsou ztížené podmínky na trénování, 
jelikož nemáme k dispozici žádnou halu, kde 
bychom mohli pøes zimu trénovat. Dokud poèasí 
dovolí, snažíme se tedy trénovat venku. Ale 
vìtšinou však každý závod je pro nás zároveò 
tréninkem.
S novým rokem vstoupila v platnost nová 
pravidla. Dvì zmìny se týkaly rozdìlení 
kategorií. U kategorie senioøi byla snížena 
vìková hranice z 55 let na 50 let. A dále se tato 
kategorie rozdìlila na 2 kategorie, a to na 
seniory a seniorky. Další zmìna se týká pouze 
støelby v hale. Byla zrušena tzv. kroužková 
desítka, kterou novì nahradila jedenáctka. 
Výbor Èeského svazu kuší rozhodl, že rozjetá 
halová sezóna se dokonèí podle starých 
pravidel. Pouze halové mistrovství Èeské 
republiky se bude støílet podle nových pravidel 
s tím, že do hodnocení Èeského poháru se 
dosažené výsledky pøepoètou.
Prvním závodem v roce 2016 byl závod, který 
uspoøádal oddíl TJ Jiskra Otrokovice 16. ledna 
2016 v mìstské sportovní hale v Otrokovicích. 
Oldøich Kubesa si vystøílel 2. místo a Sabina 
Kubesová se po boji prostøílela na 2. místo. 
Natálie Mìchová a Dan Kašpárek se tohoto 
závodu nezúèastnili.
Posledním závodem pøed halovým mistrovstvím 
ÈR byl závod konaný dne 13. února 2016 
v Kostelci na Hané. V tomto závodì se Oldøich 
Kubesa probojoval na 3. místo, ale Sabina 
Kubesová se musela spokojit se 3. místem. 
Dan Kašpárek si vystøílel krásné 5. místo. 
Natálie Mìchová se nemohla ze zdravotních 
dùvodù zúèastnit.
Halová sezóna byla tradiènì zakonèena halovým 
mistrovstvím Èeské republiky. Letošní 
mistrovství bylo uskuteènìno bìhem 
velikonoèních svátkù v Otrokovicích. Oldøich 
Kubesa se po prvním dnu prostøílel na 3. místo s 
luxusním náskokem, které obsadil i v celkovém 

Bohatou èinnost roku 2015 jsme uzavøeli 19. 
prosince tradièní specifickou soutìží nazvanou 
"Poslední výstøel", která spoèívá v tom, že se 
soutìží v nìkolika støeleckých disciplínách, a to 
ve støelbì z malorážky, z pistolí a ze vzduchové 
pušky. Touto soutìží  skonèila støelecká sezóna 
a zazimováním areálu støelnice jsme ukonèili na 
3 mìsíce aktivní èinnost.
Bohužel svou èinnost neukonèili zlodìji a van-
dalové. Doèasnì opuštìná støelnice se pro nì 
stala zaslíbeným místem pro jejich aktivitu.  
Nejdøíve po vyvìšení  jedné z ochranných møíží 
se zlodìj dostal do prostoru støelištì, kde ponièil 
ochranné kryty záøivkových tìles a následnì 
ukradl všechny záøivky a na budovì po 
odstranìní krytù ukradl všechny žárovky. 
Zároveò odvezl èást pøipraveného døíví na otop. 
Sprejeøi "ozdobili" budovu støelnice i sociálního 
zaøízení  nevzhlednými  kresbami. Vandalové 
pak ponièili kryt vypínaèe svìtla na sociálním 
zaøízení, ponièili novì vyvìšenou bezpeènostní 
tabulku a ohnìm propálili potrubí pøívodu 
vody.  Aèkoliv  mìla být zima pro nás klidným 
obdobím, výše popsaní aktivisté nám stále 
pøipravovali práci k odstranìní jejich èinnosti.  
Snad se podaøí nìkterého z vandalù èasem 

pøistihnout. Èinnost našeho spolku jsme zahájili 
v sobotu 9. dubna velkou brigádou na jarním 
zprovoznìní støelnice a následnou èlenskou 
schùzí. Na brigádì, kterou doprovázelo 
nepøíznivé poèasí, se provádìl úklid areálu 
støelnice, odstraòování zimních opatøení, 
výmìna poškozených a vykradených 
záøivkových tìles. Rovnìž byla provedena 
pøíprava pro renovaci starých lávek. Brigády 
se zúèastnilo celkem 13 èlenù AVZO. 
Zároveò bude provedena pøíprava na již 
31. roèník soutìže ve støelbì z malorážky 
"O pohár osvobození Suchých Lazcù", 
která se uskuteèní 24. dubna.
Již tradièní soutìž ve støelbì z malorážky 
tøíèlenných družstev, sestavených z místních 
spolkù, ulic a dalších vytvoøených skupin, 
probìhne 25. èervna, v tomtéž termínu se 
uskuteèní soutìž ve støelbì ze vzduchové pušky 
pro dìti a mládež. Po loòské úspìšné soutìži 
v nohejbale pokraèujeme v organizaci této 
soutìže 9. èervence. O všech akcích bude 
veøejnost podrobnì informována ve vývìsní 
skøíní u Obecního úøadu.

Bøetislav Janošek

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR
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hodnocení halového mistrovství ÈR. Sabina 
Kubesová si po prvním dnu nedokázala udržet 
druhou pøíèku a díky svému výkonu z druhého 
dne klesla na 3. místo. Natálie Mìchová 
se naopak dokázala z 5. místo posunout na 
4. místo. Danovi Kašpárkovi nedovolily rodinné 
dùvody se tohoto závodu zúèastnit.
V souèasné dobì se pøipravujeme na venkovní 
sezónu, kterou zahájíme 23. dubna 2016 
v Litultovicích. V letošním roce Støelecký klub 
polní kuše Opava - Suché Lazce bude poøádat 
2 venkovní závody, a to 21. kvìtna 2016 a 1. 
øíjna 2016 na místním høišti. Také bude 
pøipravovat soustøedìní mládeže v areálu 
Støelnice na Strážnici. Dále plánujeme úèast 
na závodech, zapoèítávaných do Èeského 
poháru a Èeské ligy, na mistrovství Evropy 
a na Svìtovém poháru Bohemia Cupu.

Sabina Kubesová

Vystøihovánka hasièské zbrojnice

redakce
David Závìšický

vybudována "hasièárna" nová. Výstavba nové 
požární zbrojnice probíhala v letech 1973 
až 1976. Stavba byla zahájena v pondìlí 
16. èervence 1973 na èásti pozemku bývalého 
Šitavancova dvora, který byl po válce silnì 
poškozen. (Šitavancùv dvùr obýval Karel 
Šitavanc, uèiteli a kronikáøi místní školy.) 
Kolaudace "hasièárny" byla provedena ve støedu 
27. øíjna 1976 u pøíležitosti oslav 90. let trvání 
požárního sboru. Stavba budovy požární 
zbrojnice byla oficiálnì pøedána tehdejšímu 
MNV do užívání v nedìli 17.7.1977. Poøizovací 
cena budovy (materiál) byla 121 789,65 Kès a 
vytvoøená hodnota díla byla v té dobì vyèíslena 
na 171 600,- Kès. Stavba probíhala pøevážnì 
formou brigád a z nadšení místních obyvatel. 
Z té doby se v hasièské kronice zachovalo 
znaèné množství fotografií, pøedevším díky 
snaze pana Františka Halšky (významného èlena 
SDH Suché Lazce). Nìkolik fotografií z kroniky 
Hasièù Suché Lazce mùžete vidìt na stranì 16.

V tomto èísle zpravodaje jsme již nìkolikrát 
zmínili, že náš sbor dobrovolných hasièù, který 
patøí na Severní Moravì k jednìm z nejstarších, 
bude letos slavit 130. výroèí svého vzniku. Pøi 
této významné pøíležitosti jsme pøipravili pro 
modeláøe a šikovné dìti vystøihovánku 
sucholazecké hasièské zbrojnice. Model je 
v mìøítku 1:100, odpovídá aktuálnímu stavu 
z dubna 2016. Dovolte mi pøipomenout nìkolik 
zajímavých faktù o této budovì.
Pùvodní hasièská zbrojnice z roku 1887 byla na 
místì souèasné budovy "moštárny" uprostøed 
návsi. Tehdy nesla oznaèení "Hasièské náøadí" 
Bìhem èasu však pøestala staèit z hlediska 
kapacity, a z iniciativy místního sboru byla 
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Na fotografiích jsou pøi výstavbì zachyceni: 
Vojtìch Maixner, Václav Carbol, Ladislav 
Sedláèek, Jan Sedláèek, František Ondrášek, 
František Halška, Jan Halška, Ladislav 
Sedláèek, Miroslav Gøešek, Boleslav Bala, 
František Ryba, Vojtìch Meixner, Ivan 
Kubica, Tomáš Bala a další... 

 
www.suchelazce.cz/fotogalerie/vystavba-
pozarni-zbrojnice-1973-1976

Všechny fotografie najdete na adrese:
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