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jsem velmi rád, že Vás mohu opìt prostøed-
nictvím úvodního slova v našem dalším vydání 
sucholazeckého zpravodaje pozdravit a taktéž 
s vírou doufat, že jste si všichni užili léto dle 
svých pøedstav a nabrali sílu na následující 
pracovní mìsíce. Obecní úøad mìstské èásti 
Suché Lazce spoleènì se složkami se Vám 
snažil letní dny zpøíjemnit již druhým 
roèníkem kulturního a spoleèenského léta.

Vážení spoluobèané,
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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 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. M. Škrobánková, K. Vèelková 
www.davedesign.cz, tel.: 608 722 154
srpen 2016, náklad 320 výtiskù
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Vìøím, že si každý z Vás našel to své a využili 
jste naší nabídky, která byla tento rok velmi 
bohatá. Bìhem ètyø mìsícù jsme pro Vás 
pøipravili celkem dvanáct akcí od Gulášfestu 
pøes letní kina, pivní festiválek, sportovní hry 
až po vinobraní. Touto cestou mi dovolte 
podìkovat všem, kteøí se spolupodíleli na 
poøádání kulturního léta, jelikož bez nich by 
se nepodaøilo vytvoøit takto bohatý program. 
V návaznosti na nabídku kulturního léta mi 

dovolte Vás srdeènì pozvat na sucholazecké 
posvícení (2.-4.9.2016), které bude vrcholem 
nejen léta, ale celého roku 2016. Opìt se mùžete 
tìšit na zábavní atrakce, akce pro dìti, hudební 
produkci, soutìže pro malé i velké, vystoupení 
hudební skupiny a další druhy zábavy. 
Následnì bych jen pøipomìl, že v rámci 
kulturního léta se po posvícení mùžete tìšit na 
první obecní sportovní hry (10.9.2016), které 
probìhnout na Strážnici a budete si moci 
zasoutìžit ve sportech jako je pétanque, šipky, 
kuželky, šachy atd. Následnì uzavøeme kulturní 
léto sucholazeckým vinobraním (24.9. 2016) 
v centru obce. Kromì kulturních akcí je také 
nutno Vás informovat o èinnosti obecního 
úøadu. Jak jste již všichni zaznamenali, podaøilo 
se dokonèit rekonstrukci schodù a vstupu do 
naší kaple, na kterou zastupitelstvo schválilo 
finanèní dotaci 50.000,-Kè. Chci velmi 
podìkovat všem, kteøí obìtovali svùj volný èas 
a podíleli se na realizaci stavby. Výsledek je nad 
oèekávání a velkou mìrou pøispìje ke zkrášlení 
centra obce. V èervenci také zapoèaly práce na 
opravì našeho pomníku padlých I. a II. 
svìtové války, který je hrazen z dotací 
ministerstva obrany a statutárního mìsta Opavy 
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redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

patøí velké díky. Za finanèní podpory Obecního 
úøadu byla vydána Pamìtní kniha, která je 
prùøezem historií SDH doplnìná mnoha 
fotografiemi. Jejími autory jsou pánové David 
Závìšický a Ladislav Valík, kterým patøí velký 
dík za jejich mnohdy mravenèí práci. Kniha 
je unikátním souborem informací a histo-
rických souvislostí doplnìná o øadu zajímavých 
fotografií. Omezený poèet knih je volnì 
v prodeji na obecním úøadì u asistentky starosty 
v úøedních hodinách. Dotovaná cena je jen 
49,-Kè. Peníze z prodeje knih jdou na úèet 
fondu starosty.

32.

Obecní úøad MÈ Vás srdeènì zve na Posvícení.

První èervencový týden byl u vodní nádrže 
Barnov pøichystán pro 38 dìtí program se 
spoustou her a soutìží. Dìti v družstvech 
pojmenovaných Púové, Mentolky, Modøiny 
a Feferonky zažily napø. den inspirovaný 
cirkusem. Samy si vytvoøily cirkusové šapitó 
a v nìm program plný klaunù, krotitelù zvíøat, 
gymnastek a akrobatù. Zpestøením byl také 
branný závod pìtièlenných družstev, kde si dìti 
osvojily a oprášily dovednosti, jako je napøíklad 
topografie, práce s mapou a buzolou, zdravotní 
pøíprava s pøenosem ranìného, støelba ze 
vzduchovky, hašení pomocí pøenosného 
hasicího pøístroje nebo zkouška nasazení a bìh 
s pravou plynovou maskou. Nesmìl chybìt ani 
závìreèný karneval s ohòostrojem a každo-
veèerní zpívání s kytarou u táboráku. Dìti 
odjíždìly nadšené a zároveò smutné, že týden 
tak rychle utekl, ale všichni si slíbili, že pøíští 
rok pojedou zase.
Léto se chýlí ke konci, èas dovolených je za 
námi a hasièe èeká pøíprava a podzimní kolo hry 
Plamen, školení vedoucích, pozdìji také 
Kaprobraní a Mikulášská nadílka. O tom už 
ale v pøíštím èísle SL zpravodaje.

Pavla Benšová
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celková cena opravy bude cca 100.000,-Kè. 
Práce by mìly být ukonèeny na pøelomu mìsícù 
záøí-øíjen. Do prostoru mezi pomníkem a kaplí 
se vtìsnala ještì jedna rekonstrukce a to vchodu 
na obecní úøad, který je realizován z velké èásti 
svépomocí a celková èástka realizace je cca 
60.000,-Kè. Jsou naplánovány také pøedlažby 
chodníkù u obecního úøadu a kaple, které budou 
provádìt Technické služby v rámci údržby, 
a mimo jiné bude provádìna v centru obce 
údržba obecního majetku, který si to již žádá. 
Postoupili jsme také ve vìci realizace chodníku 
na Pøerovci. V souèasné dobì máme již cenové 
nabídky na realizaci projektové dokumentace 
a probìhla první schùzka v Praze na Statním 
fondu dopravní infrastruktury a všechny kroky 
povedou k tomu, abychom získali dotaci na 
realizaci tohoto chodníku z fondu. S Pøerovcem 
je také spjato odbahnìní VN Sedlinka, které 
bude v režii Lesù ÈR a podle námi dostupných 
informací prozatím vše probíhá tak, aby 
se realizovalo v letech 2017-2018. Taktéž ke 
zdárnému konci spìje rekonstrukce propustku 
na Pøerovci, který je v režii správy silnic a vi-
zuálnì je možné konstatovat, že rekonstrukce 
splòuje svùj úèel. Další vìc, kde si dovolím øíci, 
že se blížíme do zdárného konce, je pøevzetí 
fungování služby Èeské pošty PARTNER 
a reálný termín, potvrzený také Èeskou poštou 
je únor 2017. Vážení spoluobèané, využiji této 
pøíležitosti k dùležitému sdìlení, týkající se 
parkování na chodnících a veøejné zeleni, 
pøedevším na ulici Pøerovecké. Tento fakt byl po 
dlouhou dobu tolerován. Jsem názoru, že každý 
najde pochopení, pakliže øidiè zastaví na 
chodníku a vyloží si nákup, stavební materiál 
a podobnì, ale není možné tolerovat stav, který 
je bìžný, že i pìt aut stojí za sebou a kompletnì 
zastaví celý chodník na celý den. Následnì 
vzniká i 50 m dlouhý prostor, který musí všichni 
chodci obejít pøes cestu a vzniká absurdní 
situace, kdy se z chodníku stává parkovištì 
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a z cesty pro auta chodník pro pìší. Upo-
zoròujeme všechny øidièe, že takové jednání 
mùže ze strany mìstské policie znamenat 
udìlení pokuty za porušení zákona o provozu na 
komunikacích až do výše 2.000,-Kè. To samé 
platí v pøípadì, že je ponechána otevøená brána 
do chodníku. Je nutné také informovat o vìcech, 
které se  úplnì nedaøí podle našich pøedstav. 
Vìc, která mne velmi mrzí, je protahování 
rekonstrukce dìtského høištì pøi naší ZŠ a MŠ. 
Bohužel v pøípadech, kdy si stavby vyžadují 
vyjádøení pøíslušných úøadù a potøebují mnohá 
schválení, nejsme pány situace a to má za 
následek velké prùtahy. Každopádnì slibuji, 
že naše ZŠ a MŠ dostane velmi reprezentativní 
dìtské høištì, bohužel s dovìtkem, že realizace 
si vyžádá více èasu, než jsme oèekávali. Dalším 
problémem, který zatím nemá reálné 
východisko, je øešení splaškové kanalizace v 
Suchých Lazcích. Narážíme zde na dva zásadní 
problémy, a to problém legislativní a finanèní. 
Legislativní se týká možnosti realizace koøenové 
èistièky odpadních vod. V nedávné dobì jsme 
zpracovali studii, která potvrdila, že v Suchých 
Lazcích je možné zrealizovat "koøenovku". 
Bohužel Ministerstvo životního prostøedí není 
ochotno navrhnout znìnu legislativy, která by 
umožòovala realizaci "koøenovky" i na obce 
o velikosti jako jsou Suché Lazce. V této chvíli 
mohou s jistotou konstatovat, že realizace 
koøenové èistièky odpadních vod v Suchých 
Lazcích není možná a dlouhodobì zøejmì 
nebude. Druhý problém, finanèní, nám 
neumožòuje realizaci splaškové kanalizace 
s klasickou ÈOV, jelikož náklady na realizaci 
se v Suchých Lazcích pohybují okolo 160.000 
.000,-Kè. Není reálné takové peníze získat 
a bohužel nejsou ani vypsány odpovídající 
dotaèní tituly pro obce o velikosti Suchých 
Lazcù. K problematice kanalizace bude 
uspoøádáno veøejné projednávání, kde dostanete 
podrobné informace k celé vìci a taktéž budeme 
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Základní a mateøskou školu. V pùdních 
prostorách byl fingován požár, jehož likvidaci 
zajistila jednotka HZS MSK Opava a JSDH 
Podvihov, dálkovou dopravu vody z obecní 
kašny pak JSDH Štítina, JSDH Nové Sedlice 
a JSDH Komárov. K ošetøení byli z budovy 
vyvedeni figuranti jako zranìní a ze støechy byli 
profesionálními hasièi eskortováni další dva 
figuranti. Akce se tìšila velkému zájmu mnoha 
pøihlížejících. Sobotní odpoledne už patøilo 
dìtem. Tedy tìm nejmladším hasièùm z celého 
kraje. V rámci oslav se totiž na místním høišti 
konal 6. roèník festivalu pøípravek. Své 
vystoupení pøedvedlo celkem 12 kolektivù. 
Nìkterá byla opravdu velmi nápaditá se 
scénkami a pøíbìhy s hasièskou tématikou 
a nechybìla ani Sucholazecká Èápata se svými 
2 družstvy. Poèasí sice nebylo úplnì podle pøání, 
ale i tak mìly dìti opravdu mnoho divákù. Tuto 
akci si nenechal ujít nejen senátor pan 
Vladimír Plaèek, ale ani zástupci nejvyšších 
organizací hasièù v kraji. Pøivítat jsme tak mohli 
starostu okresního sdružení hasièù Romana 
Krusberského, námìstka starosty krajského 
sdružení hasièù Mgr. Jana Dumbrovského 
a vedoucího krajské organizace rady mládeže 
Tomáše Zdražilu. Po celou dobu akce byla 
k prohlédnutí pøistavená hasièská technika.

Za všechny dobrovolné hasièe byla v sobotu 
4. èervna sloužena také mše v sucholazecké 
kapli. Dìkujeme!
Ke správným oslavám ale patøí taky taneèní 
zábava. Tu zorganizoval, nejen pro místní 
hasièe, starosta obce a s tìmi správnými hity 
80. let v podání kapely DRIVE opravdu nemìla 
chybu. V nedìli se pak konala slavnostní Valná 
hromada pro èleny Sboru dobrovolných hasièù. 
Významnými hosty byli také primátor mìsta 
Ing. Radim Køupala, velitel stanice Hasièského 
záchranného sboru Opava mjr. Ing. Petr Serafín, 
starosta OSH Roman Krusberský, starostové 
okolních sborù, starosta obce Mgr. Petr 
Oriešèík, bývalý starosta obce pan Miloslav 
Kostøiba a pøedstavitelé ostatních složek v obci. 
Starosta hasièù pan Pavel Žùrek v krátkosti 
zhodnotil historický vývoj místního sboru 
dobrovolných hasièù, který byl doplnìn 
o prezentaci fotografií na plátnì. Dále byla 
udìlována mnohá ocenìní ve formì èestných 
uznání, plaket a medailí. Schùze byla ukonèena 
slavnostním obìdem s pøátelským posezením.
Je nutné øíci, že organizace všech akcí 
s oslavami spojených byla skvìle organizaènì 
zvládnuta nejen díky výboru a èlenùm SDH, 
ale také za pomoci obecního zastupitelstva 
a starosty obce p. Mgr. Petra Oriešèíka, jimž 

1 688
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V sobotu 23.4.2016 v 16 hodin vyhráli v zápase 
mužù TJ Suché Lazce nad FK Slavia Opava 3:2 
(2:0). V nedìli 24. dubna po 8. hodinì probìhl 
na Strážnici v areálu støelnice 31. roèník 
soutìže ve støelbì z malorážky "O pohár 
osvobození Suchých Lazcù". Soutìže se 
zúèastnilo kolem 20 závodníkù. Více na str. 10. 
28.4. od 9 do 14 hodin probìhla plánovaná 
odstávka na vodovodní síti v horní èásti 
Pøerovce a na Pískovnì.
Podaøilo získat dotaci na opravu sochy 
Památníku I. a II. svìtové války. Dotaci ve výši 
80% nákladù poskytlo Ministerstvo obrany ÈR
a zbytek finanèních prostøedkù uhradí statutární 
mìsto Opava. Celková pøedpokládaná výše 
nákladu opravy je 100.000,-Kè.

Rekapitulace události v naší obci

www.suchelazce.cz

3.30.
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diskutovat o dalších možnostech, jak øešit 
splaškové vody v Suchých Lazcích. O termínu 
projednávání budete v dostateèném pøedstihu 
informováni. Na závìr bych rád popøál 
k životnímu jubileu jednak paní Jiøinì Schrom-
mové, která oslavila krásné 94. narozeniny 
a dále pak paní Valtrùdì Baránkové, která 
oslavila taktéž krásné 85. narozeniny. Obìma 
dámám pøeji pøedevším hodnì zdraví, 
spokojenosti a mnoho životního elánu do 
dalších let. Tradiènì také na konci mého èlánku 
dìkuji konkrétním osobám za pomoc obci v 
nejrùznìjších èinnostech. Jelikož tentokrát bych 
potøeboval celou stránku na vyjmenování všech, 
kteøí nìjakou mìrou pomohli a je možné, že 
bych na nìkoho zapomnìl, dovolím si 
podìkovat hromadnì všem a opravdu si velmi 
vážím této pomoci. Dìkuji za to, že heslo 

V sobotu 30. dubna zapoèaly první práce na 
renovaci schodištì naší kaple. Více na str. 17.
Tento den se také konal na Strážnici v areálu 
støelnice tradièní Slet èarodìjnic, který poøádali 
èlenové SDH. Slet zaèal krátce po 15. hodinì a 
pro dìti bylo pøipraveno jako každý rok mnoho 
zábavných soutìží. Na louce se mohly dìti 
projet na koních s vyhlídkou na Suché Lazce. 
Pro rodièe a dìti bylo pøipraveno obèerstvení 
a nakonec se rozdávala výborná smaženice. Slet 
byl  ukonèen zapálením hranice s èarodìjnicí. 
Více na str. 30. Ve stejný den po 17. hodinì 
pøipravila mládež Suchých Lazcù v centru obce 
tradièní Stavìní máje. Stavìní májky pøálo 
velmi teplé a sluneèné poèasí a pøilákalo 
poèetnou skupinu našich spoluobèanù. Roèník 
1998 pøipravil krásný máj, který byl spoleènými 
silami všech dobrovolníkù a za pomoci traktoru 
pana Jana Sonka zdárnì postaven. 
První kvìtnový den ráno se konala menší 
brigáda na høišti. Dobrovolníci pøišli opravit 
sítì nad hrací plochou u branek.

"spoleènì pro Suché Lazce" funguje! Mám zde 
ovšem výjimky a prosím dovolte mi podìkovat 
našemu Sboru dobrovolných hasièù za precizní 
pøípravu oslav 130. let výroèí jejich založení, 
dále pak podìkuji naší Tìlovýchovné jednotì za 
velmi dobrou reprezentaci obce a zároveò 
pogratuluji k postupu do I. B tøídy a popøeji 
mnoho vítìzných fotbalových utkání ve vyšší 
soutìži a také musím podìkovat sponzorùm, 
kteøí pøispìli finanèními prostøedky na konání 
koncertu kapely DRIVE pøi oslavách 130. let 
výroèí založení SDH. Dìkuji Ví�ovi Halškovi 
a firmì MERKURO s.r.o., Jardovi Strakošovi 
a firmì STRAKOŠ nábytek, Davidu 
Závìšickému - Dave Design, Mariánu Satkemu 
a firmì LazNet s.r.o. a dále pak Pavlu 
Nelešovskému, Petru Teichmannovi a mé 
malièkosti. Na akci pøispìl také Fond starosty.  

místostarosta
Pavel Nelešovský

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Další roèník akce Pálení èarodìjnic se opìt 
vydaøil. Poèasí bylo perfektní a v areálu 
Støelnice na Strážnici se v poslední dubnový den 
slétlo na témìø 60 malých i velkých èarodìjnic 
a èarodìjù! Byly pro nì pøipraveny nejrùznìjší 
hry se sladkou odmìnou na závìr. Nechybìla 
ani skvìlá smaženice z rekordních 337ks vajec, 
táborák a pro ty odvážnìjší také projížïka na 
koni nebo poníkovi. Bylo to moc pìkné 
odpoledne.
Mladé hasièe však na jaøe èekala nejen zábava, 
ale také soutìže. Družstva mladších a starších 
žákù se v kvìtnu zúèastnila ligových kol 
mládeže v Komárovì a Dukelských kasárnách. 
V tomto areálu se konalo také jarní kolo hry 
Plamen. Družstva mladších žákù se umístila 
celkovì na 7. a 8. místì, starší žáci na 6. místì.
Poslední kvìtnovou nedìli se mladí hasièi 
z širokého okolí sešli pøed opavským Globusem 
pøi tzv. Globus Cupu. Jednalo se o již 5. roèník 
soutìže v bìhu na 60m s pøekážkami. Za velmi 
nepøíznivého poèasí se závodu zúèastnilo pìt 
našich starších žákù. Ve velmi silné konkurenci 
58 úèastníkù se umístili nejlépe Dan Kašpárek 
na 29. místì a o 10 pozic dále Václav Lacheta. 
V nedìli 22. kvìtna zmìøili síly naši dorostenci 

s borci z celého okresu. Soutìž v Malých 
Hošticích byla jarním kolem hry Plamen. Po 
seètení výsledkù s body z podzimu se naše 
družstvo dorostenek umístilo na 4. místì. Opìt 
jsme mìli zastoupení mezi jednotlivci: mezi 
staršími dorostenkami získala Amálie Žùrková 
3. místo, ve støedním dorostu mezi 17 zúèastnì-
nými skonèil Dominik Kubesa na krásném 7. 
místì a koneènì nejvìtšího úspìchu dosáhnul 
Jiøí Lerche, který mezi 12 borci obsadil 
støíbrnou pøíèku. Zásahová jednotka obce se 
i letos zúèastnila soutìže "O putovní pohár 
primátora mìsta Opavy", která se letos konala 
28. kvìtna na Palhanci. Letos byla soutìž 
specifická tím, že bìhem disciplíny musel být 
pøekonán vodní tok. Na trénincích se pravidelnì 
schází také družstvo mužù a žen. Svou pøípravu 
na obecním høišti si spolu se zásahovou 
jednotkou zpestøují horolezeckou prùpravou. 
Muži nechybìli na okrskové soutìži ve 
Slavkovì, kde obsadili 4. místo a 12.8. si 
v Tìškovicích zabìhli pøi noèní soutìži pro 
15. místo z celkovì 30ti pøihlášených družstev.
Po opravdu perných a pestrých jarních mìsících 
vyvrcholily o druhém èervnovém víkendu 
pøípravy oslav 130. výroèí založení Sboru 
dobrovolných hasièù v obci. V pátek 10. èervna 
se uskuteènilo námìtové cvièení na místní 
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V nedìli 22.5. po 17. hodinì remízovaly TJ 
Suché Lazce v zápase mužù s Vávrovicemi 3:3 
(1:2)
Poslední kvìtnovou sobotu 28.5. poøádal obecní 
úøad na parkovišti u kašny  2. roèník akce 
"Gulášfest Suché Lazce 2016" Nìkolik 
fotografií z akce najdete na str. 20.
V nedìli 29.5. vyhrály po 15. hodinì s velkou 
pøevahou v zápase mužù TJ Suché Lazce vs. 
Hradec nad Moravicí 7:0 (3:0).
Dne 31.5. od 8 do 16 hodin došlo k plánova-
nému pøerušení dodávky elektøiny 
v Suchých Lazcích.
V pátek 3.6. došlo k opravì poruchy na 
plynové tlakové stanici na Pøerovecké ulici 
(pod zemìdìlským družstvem). Na tlakovém 
vedení došlo k porušení tìsnìní na pøírubách 
a k následnému znaènému úniku zemního plynu. 
Plyn bylo možné cítit i v autì pøi prùjezdu 
kolem stanice. Dle odhadù závada vznikla 
zaèátkem týdne a byla zjištìna díky všímavosti 
obèanù. Mistostarosta nahlásil vše na 
poruchovou službu. K odstranìní poruchy pak 
došlo do nìkolika hodin.
V sobotu 4. èervna od osmé hodiny ranní zaèala 
v parèíku pøed høbitovem letos již druhá 
veøejná brigáda. Náš høbitov pøišlo zvelebit 8 
dobrovolníkù. Pøi úpravách zelenì byl odstranìn 
pøerostlý bøeè�an z èelního kamenného plotu, 
upravily se živé ploty kolem parèíku a posekla 
se tráva. Brigáda skonèila po 13. hodinì. 
Nechybìla dobrá nálada a obèerstvení pro 
pracovníky. Dìkujeme všem, kteøí pomohli. 
(P. Nelešovský, P. Oriešèík, V. Oriešèík., Pavel 
Žùrek, D. Závìšický, M. Žurek, J. Kadula, D. 
Martinek)
Ve stejný den po 17. hodinì se konal fotbalový 
zápas mužù, ve kterém vyhrály TJ Suché Lazce 
nad TJ Sokol Kobeøice B 1:0 (0:0).
V nedìli 5.6.2016 se konal na obecním høišti 
Dìtský den, který byl již tradiènì poøádaný TJ 
Suché Lazce. Akce se mimoøádnì vydaøila 

www.suchelazce.cz

4. 29.

Ve stejný den v 15 hodin vyhráli v zápase mužù 
TJ Suché Lazce nad TJ Sokol Bìlá 4:2 (1:1).
V úterý 3.5. zaèal po 16. hodinì na obecním 
høišti první trénink minižáèkù. Trenér Martin 
Procházka a jeho asistentka Lucie se vìnovali 
mladým fotbalistùm každé úterý od 16 hodin. 
Tréninky minižákù navštìvovalo kolem 16 dìtí.
Tøetího kvìtna v 18:15 hod. se konalo v kultur-
ním domì 15. zasedání zastupitelstva MÈ SL. 
Na programu se projednávaly majetkové 
záležitosti, oprava vstupu obecního úøadu, vrt na 
obecním høišti, kulturní a spoleèenské léto 2016 
a další body. Všechny zápisy najdete na webu 
www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-zastupitelstva
V sobotu 7.5. v 16:30 hod., vyhrály v zápase 
mužù TJ Suché Lazce nad TJ Vøesina 3:0 (0:0).
Ve ètvrtek 12. kvìtna se konala na školním 
høišti od 16 hodin "Koláèová slavnost" spojená 
s pøedstavením ke Dni Matek. Akci pro rodièe 
a dìti pøipravily paní uèitelky z mateøské 
a základní školy v Suchých Lazcích. Velmi 
pìkné pøedstavení navštívil rekordní poèet 
divákù. Více na str. 23.
Obecní úøad MÈ Suché Lazce ve spolupráci s p. 
Petrem Teichmannem, poøádál v sobotu 14. 
kvìtna zájezd do Osvìtimi. Odjezd byl 
naplánován na 10. hodinu a úèastníci prohlídky 
tábora v polské Osvìtimi mìli k dispozici také 
tlumoèníka. Podaøilo se zaplnit celý autobus.
V nedìli 15. kvìtna v 17 hod. vyhrály v zápase 
mužù TJ Suché Lazce vs. Budišov nad 
Budišovkou 3:0 (1:0).
Ve ètvrtek 19.5. navštívila turistická frakce 
klubu dùchodcù lesní bar v Horní Lipové. 
Skupina 10 seniorù pod vedením pana Jindøicha 
Loudy absolovovala jednodenní túru, jejímž 
cílem byl lesní bar v Horní Lipové.
V sobotu 21. kvìtna po 8. hodinì poøádal 
Støelecký klub polní kuše Suché Lazce na 
obecním høišti závody ve støelbì z polní kuše 
(Èeský pohár a Èeská liga). Samotný závod 
zaèal po 9. hodinì. Více na str. 12.

srpen 20161 688

Fotografie z oslav 130. výroèí založení sboru dobrovolných hasièù v S. Lazcích

foto: D. Závìšický
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a v tomto roce pøálo i poèasí. Až na malou 
pøeháòku bylo sluneèno a velmi teplo. Nabídka 
atrakcí a soutìží pro dìti byla velmi pestrá. Dìti 
se mohly vyøádit na dvou nafukovacích hradech 
a øetízkovém kolotoèi. Nechybìla cukrová vata, 
kolo štìstí, jízda na koních, autíèka na dálkové 
ovládání, støelba ze vzduchovky a mnoho 
zábavných soutìží. Více na str. 27
Dne 7.6. v 18:15 hod se konalo v K.D. 16. 
zasedání zastupitelstva S.L. na programu se 
projednávaly mimo jiné majetkové záležitosti, 
130. let založení SDH Suché Lazce, posvícení 
2016, územní plán SL a další. Více najdete na 
našem webu.
Ve støedu 8.6. se v odpoledních hodinách konaly 
na høišti v Nových Sedlicích sportovní hry 
dùchodcù. Vyzyvateli byli dùchodci z Nových 
Sedlic. Náš klub dùchodcù se smìle zúèastnil 
a všichni se skvìle bavili. Více na str. 14.
Dne 9.6. uspoøádal klub dùchodcù zájezd do 
Prostìjova. Klub dùchodcù navštívil likérku, 
prohlídnul si závod s malou ochutnávkou 
produktù. Dále navštívili Muzeum koèárù 
v Èechách pod Kosíøem a také Muzeum 
olomouckých tvarùžkù v Lošticích.
Sbor dobrovolných hasièù v Suchých Lazcích, 
ve spolupráci s obecním úøadem mìstské èásti 
Suché Lazce poøádal Oslavy u pøíležitosti 130 
let založení hasièského sboru v Suchých 
Lazcích. V pátek 10.6. se konalo po 17. hodinì 
taktické cvièení jednotek HZS a JSDH na 
budovì ZŠ S. Lazce. Obèané mìli možnost vidìt 
na vlastní oèi taktické cvièení sborù JSDH. 
Prùbìh akce komentoval Bøetislav Janošek 
spolu se starostou SDH Pavlem Žùrkem. Sbory 
pøedvedly zásah s dálkovou pøepravu vody z 
kašny se ètyømi èerpadly až na plošinu ke škole. 
V sobotu 11.6. se na obecním høišti po 13. hodin 
konal 6. krajský festival pøípravek. Návštìv-
níci mohli vidìt ukázku souèasné techniky, 
historickou ruèní støíkaèku z Chvalíkovic z roku 
1895 a parní støíkaèku z Hradce - Podolí. 

www.suchelazce.cz

Pøípravek se zúèastnilo celkem 12. družstev. Po 
20. hodinì se konala taneèní zábava s hudební 
skupinou DRIVE, kde bylo vstupné zdarma. 
V nedìli 12.6. pokraèovaly oslavy kladení 
vìncù k Památníku padlých a v 11 hodin se 
konala Slavnostní valná hromada SDH v sále 
Hostince u Baly. Více na str. 29.
Ve stejný den po 14. hodinì, vyhrály ve 
fotbalovém zápase mužù TJ Suché Lazce nad 
Pustou Polomí B 3:2 (1:2).
V tuto nedìli se také konal v kostele sv. Prokopa 
v Opavì Komárovì koncert chrámového 
pìveckého sboru Cantate Domino. Výtìžek 
z dobrovolného vstupného šel na opravu schodù 
kaple sv. Andìlù strážných v Suchých Lazcích. 
Více na str. 17.
Provoz knihovny v obecním domì Suché Lazce 
byl v dobì letních prázdnin omezen a ve dnech 
11.7., 25.7., 8.8., 22.8. byla otvírací doba od 17 
do 18 hodin.
V sobotu 18.6. odpoledne v rámci posledního 
zápasu této sezóny (vyhrály TJ Suché Lazce nad 
Litultovicemi 3:0 (2:0)) probìhlo na obecním 
høišti slavnostní pøedávání postupového 
poháru do 1. B tøídy. Pohár za nejlepšího 
støelce okresního pøeboru získal z rukou 
místostarosty Ondøej Vlha. Více na str. 27.
AVZO Suché Lazce poøádal v sobotu 25. èervna 
v areálu støelnice na Strážnici "Støelecký den 
pro veøejnost" Po 13. hodinì zaèala soutìž ve 

28. 5.
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Myslivecké Sdružení Hoš�ata

Vážení spoluobèané, Sucholazeètí myslivci Vás 
chtìjí informovat o své èinnosti.
Již tradiènì v pøedjaøí myslivci  èistili krmelce, 
zásypy a krmná zaøízení v honitbì 
Mysliveckého spolku Hoš�ata. Dle potøeby 
a nutnosti byly nìkteré z nich opraveny po 
zimním provozu.
Následnì v jarních mìsících, které jsou obdobím 
hnízdìní, vyvádìní a kladení mláïat, provádìli 
myslivci, kteøí jsou pøedevším ochránci pøírody, 
ochranu a péèi o zvìø pøed nepøíznivými vlivy 
civilizace. Mimo jiné byly kolem 
frekventovaných komunikací v honitbì 
instalovány "pachové" ohradníky, které èásteènì 
omezují pohyb zvìøe pøes cesty a tím snižují 
ztráty na zvìøi a zároveò zvyšují bezpeènost 
provozu, ale samozdøejmì nejsou všemocné. 
Rovnìž byly obnovovány remízky a meze 
v honitbì. Pøed polními pracemi a senoseèí jsme 
v exponovaných a ohrožených lokalitách zvìø 
plašili, abychom snížili ztráty pøedevším na 
mladé zvìøi.
V mìsíci èervnu probìhl již tradièní støelecký 
den MS Hoš�ata. Urèitì šlo o dosažené 
výsledky, ale neménì dùležitá byla správná 
a pøedevším bezpeèná manipulace s loveckými 
zbranìmi. Protože šlo pøedevším o spoleèenskou 
akci, na závìr probìhlo vyhodnocení s 
pohoštìním na "Myslivecké budì" v Dubinì.
Dále se v mìsíci èervenci konal ve spolupráci 
s MÈ Opava - Podvihov Dìtský den na høišti 
"Na Nové". Pøestože nám poèasí pøíliš nepøálo, 
byli na této akci sokolníci, trubaèi, skákací hrad 
i klaun. Pohoštìní bylo tradièní - zvìøinový 
guláš a klobásy. 
Takže i pøesto tato akce dopadla dobøe.

V další èinnosti chtìjí èlenové Mysliveckého 
spolku Hoš�ata zkvalitnit a zlepšit spolupráci s 
MÈ Opava - Suché Lazce a pøedevším s našimi 
zemìdìlci. Protože vzájemná spolupráce 
a tolerance mezi myslivci a zemìdìlci je ta 
správná cesta. Když se "spojí" myslivec se 
zemìdìlcem, je to dobøe pro krajinu, zvìø a lidi 
i lidské vztahy. Takže ve výsledku vydìlají 
všichni.
S pøátelským pozdravem "Lovu zdar!"
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Vojtìch Tìžký, Vít Veselý, Dominik Rohovský) 1. 
místo získali Prajzaci team, 2. místo Inex wood 
Poruba team a 3. místo Datynsti duchodci team. 
Ve dnech 2.7. až 9.7.2016 se konal již tradièní 
dìtský hasièský tábor 2016. Více na str. 30.
V období od 4.7. do 2.9.2016 došlo ke zmìnì 
ordinaèních a provozních hodin u MUDr. 
Reznerové a v mìsíci èervenci a srpnu. 
Od 4.7.-2.9. se ordinuje jen v Opavì na 
Nádražní okruh 5. Aktuální ordinaèní hodiny 
se dozvíte na tel. 553 712 934.
Špatné poèasí neumožnilo 3. letnímu kinu 
v S.L. promítat 2.7. a byl pøipraven náhradní 
termín letního kina na pondìlí 4.7. ve 21. hodin. 
Ten den poèasí vyšlo a promítal se film 
"Padesátka",  který si diváci vybrali v anketì na 
našem webu. Vstupné bylo zdarma.
V sobotu 9. èervence se konal v areálu støelnice 
na Strážnici po 9. hodinì 2. roèník Turnaje 
v nohejbale trojic. Za pøíjemného a teplého 
poèasí, které obèas vystøídaly krátké pøeháòky, 
se turnaje zúèastnilo celkem 10 týmù! Z toho 
byly 4 družstva ze Suchých Lazcù. Více str. 11.
Dne 12.7. v 18:15 hodin se konalo v KD 17. 
zasedání zastupitelstva MÈ SL. Na programu se 
projednávaly mimo jiné majetkové záležitosti, 
dìtské høištì ZŠ a MŠ Suché Lazce a další. 
Klub dùchodcù zorganizoval ve ètvrtek 14.7. 
po 16. hodinì za nepøíznivého poèasí Sportovní 
odpoledne. Toto odpoledne zahájily na obecním 
høišti tradiènì èlenky klubu dùchodcù svým 
zábavným vystoupením. Poté následovaly rùzné 
soutìžní úkoly a hry. Tradièní soutìž Zlatou 
tretru letošního roku vyhrála pøedsedkynì klubu, 
paní Ludmila Illíková. Více na str. 14.
Myslivecké sdružení Hoš�ata poøádalo 16. 
èervence na høišti v Podvihovì od 14 hodin akci 
pro veøejnost s názvem "Prázdniny s myslivci".  
Více na str. 28.
Historicky 4. letní kino (letošní 2.) tentokrát v 
retro stylu, které se mìlo konat 16.7. na obecním 
høišti, bylo kvùli špatnému poèasí pøesunuto na 

6. 27.

støelbì z malorážky. V 16 hodin následovala 
soutìž dìtí ve støelbì ze vzduchovky. Pro dìti 
byly pøipraveny i další hry a obèerstvení 
zdarma. výsledky jsou k dispozici na webu 
www.suchelazce.cz/aktuality/kategorie/avzo 
Více na str. 10.
V èervnu, srpnu a záøí došlo k omezení 
ordinaèních hodin v ordinaci praktického 
lékaøe MUDr. Víta Kašpárka. Zástupy v dobì 
nepøítomnosti najdete na str. 13.
V nedìli 26.6. se naši muži a ženy z SDH Suché 
Lazce zúèastnili ligové soutìže v Nových 
Sedlicích. I pøes nepøízeò poèasí se muži 
sucholazeckého sboru umístili na pìkném 
9. místì. Ženám se podaøilo umístit na 8. místì. 
Více na str. 30.
V úterý 28.6. odpoledne probìhl na obecním 
høišti poslední trénink minižákù, kteøí dostali 
fotbalové vysvìdèení (medaili a další 
drobnosti). Nakonec se zapojili i rodièe 
a zasoutìžili si ve støelbì na branku.
První roèník turnaje o Sucholazecký pohár, 
který se konal 2.7. na obecním høišti, se skvìle 
vydaøil. Turnaje se za úmorného vedra 
s teplotami kolem 35°C zúèastnilo 12 týmù. 
Po celou dobou zápasù, které skonèily po 17. 
hodinì, bylo k dispozici obèerstvení pro hráèe 
i fanoušky. Na putovním poháru pøibyly první 
jména vítìzných týmù. (Daniel Honìk, Petr 
Šrámek, Patrik Valenta, Jan Gargoš, Jakub 
Býma, Michal Malchárek, Vojtìch Trušina, 

srpen 2016

Pražák Jiøí, Vlha Ondøej, Velièka Adam, 
Urbanský Ondøej, Kulaga Robert, Šlesinger 
Vojta, Pasteròák Luboš, Žùrek Tomáš, Stárek 
Mirek, Švec Rostislav, Aleš Žídek. 

Rozpis zápasù Muži podzim 2016:
Datum Èas Domácí Hosté
13.8.2016 17:00 Suché Lazce V. Heraltice
20.8.2016 17:00 Bruntál B Suché Lazce
27.8.2016 17:00 Suché Lazce Svìtlá Hora
3.9.2016 16:30 Kylešovice Suché Lazce
10.9.2016 16:00 Suché Lazce V. Hoštice
18.9.2016 16:00 Slavkov Suché Lazce
24.9.2016 16:00 Suché Lazce Žimrovice
2.10.2016 10:00 Zlatníky Suché Lazce
8.10.2016 15:00 Suché Lazce Otice
15.10.2016 15:00 M. Albrechtice Suché Lazce
22.10.2016 14:00 Suché Lazce Karlovice
29.10.2016 14:00 Chomýž Suché Lazce
5.11.2016 14:00 Úvalno Suché Lazce

Dìtský den
V sobotu 5.6.2016 se konal na obecním høišti 
Dìtský den, již tradiènì poøádaný TJ Suché 
Lazce. Akce se mimoøádnì vydaøila a v tomto 
roce pøálo i poèasí. Až na malou pøeháòku bylo 
sluneèno a velmi teplo. Nabídka atrakcí 
a soutìží pro dìti byla velmi pestrá. Dìti se 

mohly vyøádit na dvou nafukovacích hradech 
a øetízkovém kolotoèi. Nechybìla cukrová vata, 
kolo štìstí, jízda na koních, autíèka na dálkové 
ovládání, støelba ze vzduchovky a mnoho 
zábavných soutìží. TJ Suché Lazce dìkuje 
všem sponzorùm a dobrovolníkùm, kteøí 
pomáhali akci zrealizovat.

Na závìr bychom chtìli ještì jednou podìkovat 
osobì, která již mezi námi není, ale pro lazecký 
fotbal udìlala maximum a obìtovala mnoho 
èasu. Mirek Satke, který byl pøedsedou a pak 
se stal i èestným pøedsedou, nám zanechal klub 
TJ Suché Lazce - LAZIO, který díky nìmu mìl 
a má v kraji dobré jméno. Je to pro nás všechny 
velká ztráta, ale on by si jistì pøál, abychom 
zvedli hlavy a pokraèovali v tom, co pro nìj 
byla velká srdcová záležitost. Tímto bychom 
všichni ještì jednou chtìli Mirkovi podìkovat za 
to, co pro lazecký fotbal udìlal a slibit mu, že 
budeme pokraèovat v tom, co zde zanechal. 

Mirku dìkujeme!!!!

Vedení TJ Suché Lazce dìkuje všem 
fanouškùm, obci, sponzorùm a èlenùm za 
podporu klubu. 

Lukáš Lenc
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akci pivní festival. Diváci v anketì na našem 
webu vybírali ze 3 filmù: Pelíšky, Pupendo, 
Samotáøi. Vyhrály Pelíšky.
V pátek 15.7. se objevila další porucha na 
vysokotlaké stanici plynu, která je umístìna 
pod S. Lazcemi. Zjistili ji všímaví obèané. 
Naštìstí byla firmou RWE rychle opravena. 
V souvislosti s poruchami na plynové stanici  
byl zaslán oficiální dopis na RWE, ve kterém 
žádáme pøísnìjší dohled na touto stanicí 
a instalaci zaøízení, které bude 24 hodin dennì 
monitorovat možný únik plynu.
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce poøádal 
v sobotu 30.7. od 14 hodin ve støedu obce 
u kašny 2. roèník Sucholazeckého pivního 
festiválku. V nabídce bylo 12 druhù piv, èeská 
kuchynì, hrála skupina ApenDixi a veèer 
následovalo letní kino. Více na str. 20.
V sobotu 23.7. se konala od 8 hodin na místním 
høbitovì veøejná brigáda. Sešlo se sedm 
dobrovolníkù a pracovali až do 13 hodin. 
Vyèistili a následnì pak natøeli menší polovinu 
latí na èelní stranì plotu høbitova. Obecní úøad 
moc dìkuje všem dobrovolníkùm, kteøí si našli 
èas a ve svém volnu nezištnì pomohli zvelebit 
naši obec. (Pavel Žùrek, T. Ondra, V. Oriešèík, 
P. Nelešovský, B. Kalusová, Š. Slavíková, J. 
Slavík ml.) V tomto mìsíci (1.8.) oslavila 
významné životní jubileum (94 let) paní Jiøina 

Schrommová z ulice Støední 16. Zastupitelé 
s místostarostou pøejí paní Schrommové hodnì 
zdraví a životní vitality do dalších let. Místo-
starosta se zastupiteli 12.8. oslavenkyni osobnì 
navštívili, popøáli ji hodnì zdraví a životní 
pohody a pøedali ji dárkový koš.
Od 5.8. probíhá rekonstrukce schodù do 
obecního úøadu. Žádáme obèany o zvýšenou 
opatrnost a pozornost pøi vstupu do budovy. Dle 
rozhodnutí 15. zasedání zastupitelstva z 3.5. 
(bod 6 / 15 Oprava vstupu obecního úøadu.) 
budou stávající nevyhovující schody nahrazeny 
novými, žulovými (ze stejného materiálu jako 
schody do kaple). 5.8. probìhla první brigáda na 
schodech. Došlo k odstranìní starých schodù až 
na základ. Další den 6.8. se konala druhá 
veøejná brigáda, které se zúèastnilo pìt 
pracovníkù. Náplní bylo vykopání šachty pro 
zesílení základù, úprava napojení základù, 
odvoz èásti materiálu. V pondìlí 8.8. probìhla 
tøetí veøejná brigáda, na které byl vybetonován 
základ pro uložení schodù, odvezena su� 
a postavily se provizorní schody. Na ètvrté 
brigádì 12.8. se odstranilo bednìní základu 
a upravily se provizorní schody. Ve støedu 17.8. 
byl položen první schod a pøipravilo se bednìní 
pro beton vrchní vrstvy schodu. 18.8. 
následovalo betonování vrchní vrstvy schodù, 
zakrytí provizorním schodištìm. Na 
rekonstrukci schodù obecního domu (do vydání 
tohoto zpravodaje) pomáhali: P. Nelešovský, D. 
Závìšický, P. Žùrek, J. Doboš ml., J. Kadula, P. 
Oriešèík, kamenictví Ludwig. Dìkujeme za 
spolupráci také panu J. Cimingovi.
Kolem dne 5.8. byla v lesích nedaleko Suchých 
Lazcù nalezeno mrtvé tìlo. Dle Opavského 
deníku bylo policií potvrzeno, že nedaleko S.L. 
bylo nalezeno mužské tìlo, které nejevilo 
známky života. V houštinì ho našla dvojice 
houbaøù. "Pøivolaný lékaø na tìle nenašel žádné 
stopy svìdèící o cizím zavinìní. I vzhledem 
k horku, které v minulých dnech na Opavsku 
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Rozpis zápasù dorost podzim 2016:
Datum Èas Domácí Hosté
28.8.2016 14:30 Kozmice Suché Lazce
3.9.2016 13:00 Suché Lazce Píš�
11.9.2016 14:00 Kylešovice Suché Lazce
17.9.2016 12:30 Suché Lazce Chuchelná
24.9.2016 12:30 Suché Lazce Šilheøovice
2.10.2016 13:15 Darkovice Suché Lazce
8.10.2016 12:30 Velké Hoštice Suché Lazce
15.10.2016 11:30 Suché Lazce Raduò
22.10.2016 10:30 Suché Lazce Hnìvošice

Muži jaro 2016:
Muži hrající okresní pøebor pod trenérem 
Jaroslavem Laubem, asistentem Romanem 
Novákem a vedoucím družstva Romanem 
Vašíèkem na jaøe nepoznali hoøkost porážky 
a mohli se tìšit z prvního místa v tabulce a tím 
i postup a návrat po tøech letech do Krajské 
soutìže 1.B tøídy. Kádr mužstva byl 
patnáctièlenný a mùže se pyšnit ještì jedním 
prvenstvím a to nejlepším støelcem v této 
soutìží, kterým je Ondøej Vlha s 25 góly.

Rk.Družstvo Záp. + 0 - Skóre Bod
1 Suché Lazce 26 20 2 4 83:36 62
2 Stìboøice 26 17 2 7 81:41 53
3 Vávrovice 26 15 5 6 66:38 50
4 Litultovice 26 15 3 8 62:34 48
5 Budišov n/B 26 15 3 8 65:43 48
6 Hradec n/M 26 14 2 10 56:56 44
7 Slavia Opava 26 12 4 10 64:47 40
8 Jakartovice 26 12 3 11 61:64 39
9 Vøesina 26 11 4 11 66:64 37
10 Pustá Polom "B"26 8 6 12 44:46 30
11 Malé Hoštice 26 9 3 14 59:67 30
12 Kobeøice "B" 26 6 5 15 37:69 23
13 Bìlá 26 4 3 19 43:100 15
14 Chlebièov "B" 26 1 1 24 25:107 4

Muži  podzim 2016
Vstup do nové sezóny nebyl dle našich pøedstav 

tak ideální jako v pøedešlých letech. Odehráli 
jsme pouze dvì pøípravné utkání s Tískem 2:2 
a Vøesinou 3:3. Dále jsme nemìli tolik èasu se 
pøipravit i díky posunutí startu nového roèníku o 
týden døíve. V minulých dvou letech bylo naším 
cílem postoupit do okresního pøeboru, ale i díky 
štìstí, že se nikdo za celou sezónu nezranil, jsme 
postoupili do 1. B tøídy sk. A. Do této nové 
sezóny jsme si žádné sportovní cíle nestanovili 
a budeme hrát fotbal hlavnì pro naše fanoušky, 
aby z fotbalu mìli radost a byl pohledný. Museli 
jsme se také adaptovat na nové podmínky v 
krajském fotbalu a to pøedevším natáèet veškeré 
zápasy na kameru, mít na každý zápas 
minimálnì sedm poøadatelù, zdravotníka 
a zajistit bezproblémový prùbìh zápasù, jinak 
hrozí finanèní postihy. Pro hosty a rozhodèí 
jsme pøipravili nové kabiny. První mistrovský 
zápas na domácí pùdì jsme sice remízovali 
s Velkými Heralticemi 3:3, ale uvidíme, jak 
celkovì pro nás dopadne podzimní èást.
Pøi vstupu do nového soutìžního roèníku již 
zaèal platit nový pøestupní øád FAÈR. V tomto 
pøestupním øádu pøestal platit statut hostování 
a støídavé starty. Za oddíl už mùžou nastupovat 
pouze kmenoví hráèi.
Sestava mužstva: Adamèík Michal, Balda Filip, 
Havelka Michal, Herudek Tomáš, Kostka David, 
Kožušník Ladislav, Laub David, Lenc Lukáš, 
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panovalo, se tìlo nacházelo ve znaèném stupni 
rozkladu," popisoval tiskový mluvèí opavské 
policie René Èernohorský s tím, že se bude 
zjiš�ovat totožnost mrtvého a také skuteènost, 
jakým zpùsobem zemøel. (zdroj: Opavský deník)
V nedìli 14.8. v 15 hodin se konal 2. roèník 
Pohádkového lesa, tentokrát na téma 
"Princezny a Rytíøi". Dìti v maskách princezen 
a rytíøù šly trasou smìrem na Strážnici, plnily na 
stanovištích pohádkové úkoly. Více na str. 22.
V sobotu 13. srpna po 17. hodinì remízovaly 
v zápase mužù TJ Suché Lazce s Velkými 
Heralticemi 3:3 (1:2).
Další sobotu 20. srpna po 21. hodinì se konalo 
na obecním høišti letošní 3. (celkovì 5.) letní 
kino. Podaøilo se nám zajistit licenci na promí-
tání úspìšné èeské komedie Teorie Tygra.
Ve stejný den vyhrály po 17. hodinì v zápase 
mužù TJ Suché Lazce nad Bruntálem B 2:0.

Kalendáø akcí do konce roku 2016:
www.suchelazce.cz/kalendar-akci
6.9.2016 od 18:15 hodin probìhne v kulturním 
domì 18. zasedání MÈ SL.
10.9.2016 od 9  hodin probìhnou na obecním 
høišti "První obecní sportovní hry". Sportovnì 
kulturní akci poøádá obecní úøad Suché Lazce.
24.9.2016 od 15  hodin probìhne v rámci akce 
Kulturní léto 2016 u kašny ve støedu obce, "2. 
roèník sucholazeckého Vinobraní"
1.10.2016 od 8 hodin, Obecní høištì, "závody ve 
støelbì z polní kuše" èeský pohár a èeská liga
4.10.2016 od 18:15 hodin probìhne v kulturním 
domì 19. zasedání MÈ SL.
16.10.2016 od 15  hodin na poli za školou a na 
høišti ZŠ probìhne "Drakiáda 2016" pouštìní 
drakù a opékání špekáèkù.
1.11.2016 od 18:15 hodin probìhne v kulturním 
domì 20. zasedání MÈ SL.
5.11.2016 od 15  hodin probìhne u obecní kašny 
ve støedu obce "Sucholazecké kaprobraní 
2016" tradièní symbolický výlov kaprù. 

srpen 2016

hokejovým výsledkem 9:6, v Malých Hošticích 
jsme prohráli 6:1, Skøípov nás porazil 7:2, ve 
Vìtøkovicích jsme vyhráli 5:0, doma 
s Kylešovicemi jsme prohráli 0:4 a ve Velkých 
Hošticích jsme prohráli vysoko 8:1.

Rk.Družstvo Záp. + 0 - Skóre Bod
1 Velké Hoštice 14 12 2 0 128:15 38
2 Malé Hoštice 14 12 0 2 95:32 36
3 Kylešovice 14 8 1 5 72:41 25
4 Suché Lazce 14 8 1 5 68:41 25
5 Skøipov 14 5 3 6 80:45 18
6 Štítina 14 3 1 10 27:83 10
7 Bøezová 14 3 0 11 34:89 9
8 Vìtøkovice 14 1 0 13 15:173 3

Starší žáci 1+7 podzim 2016:
V podzimní èásti se již naši hráèi nezúèastní této 
soutìže, protože pøecházejí do družstva dorostu. 
Starší žáci budou, ale nadále fungovat pod 
hlavièkou Pusté Polomi a stále jednáme, kteøí 
naší hráèi doplní tento roèník.
Dorost jaro 2016:
Tak jako starší žáci, i dorost hrající pod 
hlavièkou Pusté Polomi zahájil jarní sezónu 
o týden døíve a to 10.4. proti Bohuslavicím na 
našem obecním høišti, kde zvítìzili 2:1. 
Družstvo má osmnáct hráèù, kde ze Suchých 

Lazcù je deset klukù a to: Židek Aleš, Lerche 
Jiøí, Knopp Patrik, Dener Lukáš, Adamèík 
Michal, Židek Ondøej, Dubovický Daniel, 
Muczka Tomáš, Skupina Jiøí, Èupa Robin,
Další jejich utkání skonèila tìmito výsledky: 
s Bolaticemi prohráli 4:2, v Litultovicích 
prohráli 4:1, v Hati prohráli 5:2, s Malými 
Hošticemi tìsnì vyhráli 1:0, Slavkov vysoko 
porazili 12:1, v Horním Benešovì prohráli 
9:2, Budišov porazili 5:2.
Nejlepšími støelci našeho družstva se stal 
Michal Adamèík - 14 gólù, Patrik Knopp - 8 
gólù a Lukáš Dener s 5 góly.

Rk.Družstvo Záp. + 0 - Skóre Bod
1 Ha� 16 13 0 3 55:22 39
2 Horní Benešov 16 10 3 3 55:28 33
3 Bolatice 16 10 1 5 48:27 31
4 Budišov n/B 16 9 1 6 64:40 28
5 Suché Lazce 16 9 0 7 57:43 27
6 Bohuslavice 16 5 4 7 26:31 19
7 Litultovice 16 5 3 8 53:49 18
8 Slavkov 16 5 0 11 28:70 15
9 Malé Hoštice 16 0 0 16 9:85 0

Dorost podzim 2016:
Po dlouhých jednáních s spøátelenou stranou 
v Pusté Polomi rozhodli dorost pøihlásit do 
nového soutìžního roèníku pod naším vedením 
TJ Suché Lazce. Družstvo povede Petr Kubín, 
Lukáš Dener a Jirka Lacuch s pomocí rodièù. 
Do nového soutìžního roèníku bude družstvo 
dorostu nastupovat v tomto složení: Židek Aleš, 
Lerche Jiøí, Knopp Patrik, Dener Lukáš, Friedel 
Michal, Grygar Kryštof, Židek Ondøej, 
Dubovický Daniel, Muczka Tomáš, Skupina Jiøí, 
Èupa Robin, Humlíèek Matthew, Muczka 
Tomáš, Lerche Jan, Vašek Tomáš, Kurka Tomáš, 
Onderka Martin, Rygel Dominik, Trebichelský 
David, Vilè Marek. Další hráèi jsou v jednání 
a díky novému pøestupnímu øádu jsou problémy 
nové hráèe sehnat.

22.11.2016 uzávìrka prosincového èísla 
zpravodaje, zpravodaj by mìl vyjít 1.12.2016
30.11.2016 od 16:30 hodin se bude konat v ZŠ 
a na høišti ZŠ akce "Taškaøice III" podzimní 
zábava pro Sucholazecké dìti.
5.12.2016 od 9  hodin bude v budovì ZŠ a MŠ 
Suché Lazce "Mikulášská nadílka školka" 
dopoledne navštíví dìti ve škole a školce 
Mikuláš, èert a andìl. Za básnièky a písnièky, 
dostanou dìti dárky od Klubu rodièù.
10.12.2016 od 20 hodin v sále hostince U Baly 
probìhne "Mikulášská zábava pro dospìlé" 
v Kostýmech èertù a andìlù. Veškerý výtìžek 
z akce jde na konto Klubu rodièù.
17.12.2016 od 9  hodin probìhne v tìlocviènì 
ZŠ Suché Lazce "Vánoèní pingpongový turnaj 
o pohár starosty", poøádá obecní úøad S. Lazce.
20.12.2016 od 18:15 hodin probìhne 
v kulturním domì 21. zasedání MÈ SL.
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Pozvánka na sucholazecké Posvícení
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TJ Suché Lazce - Lazio

Pøedpøípravka malých fotbalistù
jaro 2016
Na poslední valné hromadì, která probìhla 
v lednu tohoto roku, jsme si dali za úkol sestavit 
silný roèník dìtí 2010 - 2013 a založit 
fotbalovou pøedpøípravku. Øešili jsme dva 
zásadní problémy a to kdo tyto dìti bude 
trénovat a kolik dìtí se pøihlásí, aby mìlo smysl 
založit toto družstvo. Do poslední chvíle se 
nikdo nenašel z místních ani pøespolních, kteøí 
by chtìli trénovat tak malé dìti, což nás trochu 
mrzí, protože pohyb a kolektivní hra každým 
rokem u dìtí upadá. Nakonec shodou náhod 
jsme se domluvili na trénování tìchto dìtí 
s Martinem Procházkou a Lucii Sykalovou. 
Oba pocházejí z Ostravy, což je pro nì èasovì 
nároèné na dojíždìní, ale bez vìtších 
pøemlouvaní kývli na trénování malých dìtí 
a doufáme, že jim fotbalová motivace zùstane 
dlouhodobì zakoøenìná v Suchých Lazcích. 
První trénink mìl probìhnout 26.4. a to jsme 
mìli pøihlášených pouze 7 dìtí. Jelikož nevyšlo 
poèasí, museli jsme ho odložit na další týden, 
kde nám pøišlo 11 dìtí. Do dnešního dne se 
poèet pøihlášených rozrostl na 21 dìtí a to: 

Buksa Vojtìch, Satková Nikola, Vavreèka Matìj, 
Gøešek Oskar, Halška Viktor, Budík Jonáš, 
Holuša Matyáš, Jedlièková Zora, Maciková 
Eliška Koneèný Jan, Lenc Patrik, Reif Vojtìch, 
Satke Daniel, Bednáø Filip, Cábel Roman, 
Sonek David, Stibor Vojtìch, Vavreèka Vítek, 
Petik Milan, Augustin Adam, Humlíèek Kryštof. 
Poslední èervnový týden jsme mìli ukonèení 
jarní èásti, na kterém jsme se sešli všichni 
vèetnì rodièù. Po absolvování menšího tréninku 
se dìtem pøedalo fotbalové vysvìdèení, odmìny 
a vše se zapilo dìtským šampusem. Po pøedání 
cen probìhlo sportovní odpoledne i pro rodièe, 
kde mìli dìtem ukázat, jak umí zacházet 
s fotbalovým míèem.
V pøedpøípravce se dìti uèí hlavnì koordinaci 
pohybu, orientaci a pozornosti. V neposlední 
øadì jsou to hry jak s míèem nebo bez, aby se 
postupnì za rok více orientovaly jak s balónem 
mají zacházet.
Tréninky probíhaly každé úterý od 16. hod. na 
místím høišti. Pokud chcete Vaše dítì pøihlásit, 
ozvìte se buï pøedsedovi klubu TJ Lukáši 
Lencovi (739 616 443) nebo 
trenérovi pøedpøípravky Martinovi 
Procházkovi (723 919 934).

Pøedpøípravka malých fotbalistù 
podzim 2016
Podzimní èást pøedpøípravky zaèíná 6.9.2016 
v 16.00 hod na místním høišti. V této èásti nás 
èekají i pøípravné zápasy s jinými kluby.

Starší žáci 1+7 jaro 2016
Naši starší žáci zahájili první jarní mistrovské 
utkání 17.4. ve Velkých Hošticích, kde prohráli 
vysoko 8:1. Celé jaro odehrají v tøináctièlenném 
složení, kde ze Suchých Lazcù jsou ètyøi hráèi 
a to: Muczka Tomáš, Lerche Jan, Vašek Tomáš 
a Humlíèek Matthew. Další jejich utkání 
skonèila tìmito výsledky: s Bøezovou jsme 
vyhráli vysoko 13:2, Štítinu jsme porazili 

Pátek 2.9.2016
15 hodin Pou�ové atrakce - Velký øetízkový 
kolotoè, dìtský øetízkový kolotoè, euro-jump, 
skákací hrad, vláèek pro dìti, hudební produkce 
DJ, soutìže o ceny a bohaté obèerstvení.
17 hodin Svobodní - Ženatí, tradièní fotbalové 
utkání na obecním høišti.
2 hodiny Ukonèení páteèního programu.
Sobota 3.9.2016
Bìhem celého dne Vás bude provázet hudební 
produkce DJ Aleš.
13 hodin Pou�ové atrakce - Velký øetízkový 
kolotoè, dìtský øetízkový kolotoè, euro-jump, 
obøí skákací hrad, vláèek pro dìti, soutìže 
o ceny a bohaté obèerstvení.
16-17 hodin Zábavní odpoledne v centru obce  
urèeno dìtem v centru obce (malování na 
oblièej, zábavná show pro nejmenší).
17 hodin Pøedání dožínkového vìnce starostovi 
obce, krátký kulturní program (Klub dùchodcù).
18 hodin Vystoupení taneèní skupiny.
20 hodin The Psychos - koncert oblíbené 
rockové skupiny z Komárova.
21:30 hodin Zábavní soutìže.
22 hodin Volná zábava.
24 hodin Vystoupení svìtoznámé skupiny.
4 hodiny Ukonèení sobotního programu.
Nedìle 4.9.2016
10 hodin slavnostní požehnání a posvìcení 
nového schodištì a obnoveného køíže.
10:30 hodin Slavná posvícenská mše svatá. Mši 
bude sloužit hradecký faráø P. Mgr. Marcin 
Kieras a Adam Krysztof Ma³ek.
15 hodin Odpolední bohoslužba požehnání 
v obecní kapli Andìlù Strážných.
12-21 hodin Pou�ové atrakce - Velký øetízkový 
kolotoè, dìtský øetízkový kolotoè, euro-jump, 
obøí skákací hrad, vláèek pro dìti, soutìže ...
Volná zábava s hudební produkcí DJ Aleše.
21 hodin Ukonèení nedìlního programu.

Upozornìní obèanù na porušování zákazu 
parkování na chodnících, ve vjezdech a na 
veøejné zeleni.
Na 16. zasedání zastupitelstva ze 7.6.2016 (bod 
9 - rùzné) na základì podnìtù a stížností obèanù 
starosta obce upozornil zastupitele na zvyšující 
se poètu vozidel, která parkují na chodnících 
a veøejné zeleni. Tato situace zaèíná být 
neúnosná a dochází k situacím, kdy se v jednom 
místì vozovky neumí sobì vyhnout autobus 
s nákladním vozem. Tato situace je taktéž 
nebezpeèná z dùvodu toho, že napø. maminky 
s koèárky musí využít hlavní cesty jenom proto, 
že auto, které parkuje na chodníku, brání 
plynulému prùchodu koèárku. Obdobná situace 
je taktéž s otevíráním bran do chodníkù, které 
brání prùchodu a chodci musí využívat místo 
chodníku hlavní cesty. Vedení obce 
i zastupitelstvo je jasného názoru, že musí 
být zajištìna bezpeènost chodcù na chodnících. 
Auta, která stojí na chodnících i na veøejné 
zeleni, porušují zákon 361/2000 Sb., a mohou 
být finanènì pokutovány až do výše 2.000,-Kè. 
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování 
o schválení termínu, kdy budou obèané 
informování o tom, že porušují zákon a mohou 
za své konání pokutováni. Doba, po kterou 
budou obèané informování o pøestupcích je 
stanovena obecním úøadem do 30.9.2016. Po 
této lhùtì již bude pøistoupeno k sankcím.
Žádáme také obèany, aby byli ohleduplní pøi 
parkování svých vozidel také v boèních ulicích 
a pokud jim to dispozice umožòují, parkovali 
svá vozidla ve svých dvorech. Nezøídka se 
stává, že cesta vedlejšími ulicemi pøipomíná 
slalom mezi ledabyle umístìnými vozidly 
a zvyšuje se tak nebezpeèí ohrožení chodcù 
a pøedevším dìtí. Zaparkovaná auta na 
vedlejších silnicích také znaènì snižují 
pøehlednost dopravní situace. Buïte ohleduplní 
a parkujte své vozy mimo silnici. Dìkujeme.

zastupitelstvo MÈ Suché Lazce
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Zprávièky ze sucholazecké školièky na Moravì, poté jsme se ochladili ve Zbra-
šovských aragonitových jeskyních a závìr 
patøil úžasnému hradu Helfštýn, který jsme 
si prohlédli a ve škole potom vyplnili pracovní 
listy. Potvrdilo se nám, že život ve støedovìku 
nebyl žádné peøíèko a radìji budeme chodit 
do školy, než žít v tehdejších podmínkách!
Poslední èervnový víkend èekalo dìti již 
tradièní Spaní ve škole se skøítkem Školníèkem. 
Toho sice ještì nikdy nikdo nevidìl, pro žáky si 
ale pøipravil výlet do nedaleké Radunì na tamní 
kouzelný zámek. Úèastníci výpravu zvládli i ve 
velmi vysokých teplotách, odmìnou jim byla 
ledová pochoutka a veèerka skoro pøed pùlnocí. 
Všichni noc ve školních prostorách pøežili bez 
úhony a jistì se tìší na nová dobrodružství...
A potom už tu byl poslední èervnový den 
a s ním slavnostní pøedávání vysvìdèení. Trošku 
smutné bylo louèení s našimi pá�áky - sedm 
jich odchází na základní školy do Opavy, ale 
urèitì se za námi pøijdou podívat, jak to ostatnì 
dìlají skoro všichni naši absolventi. Všichni 
školáci si pøevzali svou výplatu a utíkali vstøíc 
létu, prázdninám, volnu i novým zážitkùm. 
Pøejeme jim krásný zbytek léta a úspìšný vstup 
do nového školního roku!

øeditelka školy, Martina Škrobánková

Co je nového v základní škole?
Školáci i jejich uèitelé si užívají zaslouženého 
odpoèinku ve formì letních prázdnin, i když 
zanedlouho se do zatím osiøelých školních lavic 
zase vrátí. Než se tak stane, zkusíme se vrátit 
do minulého školního roku, kdy jeho konec byl 
na události velmi bohatý. Celý èerven se nesl 
ve znamení nových zážitkù i ukonèení celoroèní 
práce. V prùbìhu celého školního roku se žáci 
vìnovali projektu "Cesta do støedovìku". 
Seznámili se s daným obdobím, poznali 
rozdìlení lidí v té dobì, jejich zvyky, jídlo 
i obleèení. Skládali puzzle, luštili køížovky, 
zjiš�ovali zapomenutá støedovìká povolání na 
internetu, vyrábìli rytíøská brnìní i hrady. 
V rámci projektu probìhla také oslava výroèí 
narození Karla IV. a návštìva bezvadné výstavy 
Tajemní Lucemburkové. Završením práce byla 
pak na zaèátku èervna návštìva sokolníkù, kteøí 
žákùm i dìtem z mateøinky pøedvedli, jak se 
s dravými ptáky lovilo ve støedovìku a k èemu 
je možné je využít dnes.
Školní výlet byl naplánován opìt v souèinnosti 
s projektem - podívali jsme se na nejhlubší 
propast v Evropì, za kterou jsme jeli do Hranic 

srpen 2016

Z èínnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR Martínkovou, Kamilem Janoškem a Danem 
Kašpárkem. Dìtská èást byla zpestøena o další 
disciplíny a všechny zúèastnìné dìti byly 
odmìnìny sladkým balíèkem. Mimo uvedených 
akcí jsme se podíleli na dìtském dni na místním 
høišti, kde jsme zajistili støelnici pro støelbu ze 
vzduchové pušky. Druhý roèník nohejbalového 
turnaje trojic probìhl za pøíjemného poèasí  
9.7.2016. Zúèastnilo se celkem 8 družstev 
ze Suchých Lazcù, Podvihova a Branky. Velmi 
vyrovnané výkony pøinesly zajímavé boje 
o prvenství ve skupinách a kvalitní zápasy ve 
finále. Nejlépe si vedlo družstvo z Podvihova 
ve složení  David a Patrik Rychtarovi a David 
Thomas, druhé místo obsadilo místní družstvo 
v obsazení Lukáš Dener st., Patrik Komenda 
a Denis Komenda a na tøetí pøíèce se umístilo 
družstvo z Branky. V prùbìhu jara a léta 
probíhaly mimo sportovní akce další brigády na 
støelnici a to na celkové rekonstrukci lávek, 
které jsou využívány pøi všech veøejných akcích 
poøádaných v obci. Dále byla provedena celková 
výmìna záchytné stìny støel, která sloužila 
více než 20 let a byla již pro pøítomné vzhledem 
k odpadajícím èástem nebezpeèná. Èlenové 
AVZO odpracovali na uvedených dvou akcích 
211 brigádnických hodin. Do konce roku nás 
èekají další práce na údržbì støelnice vèetnì 
zazimování na konci roku. Ze sportovních 
soutìží  budeme organizovat místní pøebor ve 
støelbì z malorážky a tradièní soutìž "Poslední 
výstøel", což je soutìž ve støelbì z rùzných 
zbraní a to z malorážky, vzduchovky a pistolí. 
Tím ukonèíme sportovní èinnost letošního roku. 
Mimo uvedené akce se  budeme pøipravovat na 
oslavy 50. výroèí založení naší organizace, 
které nás èekají v pøíštím roce. V listopadu roku 
1967 byla založena místní organizace 
Svazarmu, jejíž nástupnickou organizací se stala 
souèasná Asociace víceúèelových základních 
organizací technických sportù a èinností ÈR.

Ing. Bøetislav Janošek

Èinnost poboèného spolku Skála v Suchých 
Lazcích byla tradiènì zahájena jarní brigádou 
pro uvedení celého areálu støelnice na Strážnici 
do provozu. Byl proveden celkový úklid areálu, 
byla provedena pøíprava témìø 30 let starých 
lávek k jejich rekonstrukci, která spoèívala 
v jejich celkové demontáži. Sportovní èinnost 
byla zahájena již 31. roèníkem soutìže ve 
støelbì z malorážky "O pohár osvobození 
Suchých Lazcù", která probìhla 24. dubna za 
úèasti 19 støelcù. Vítìzem se stal Hrbáè Josef ze 
støeleckého klubu Hluèín nástøelem 285 bodù. 
Nejlepším místním støelcem se stal Bøetislav 
Janošek nástøelem 278 bodù pøed Václavem 
Pchálkem a Richardem Denerem.
Dne 25.6. se uskuteènily 2 sportovní akce pro 
veøejnost a to støelecká soutìž z malorážky pro 
tøíèlenná družstva. Sportovního klání se 
zúèastnilo 7 družstev a vítìzem se stalo družstvo 
složené z klubu kuší ve složení Kubesa Oldøich, 
Kubesová Sabina a Pchálek Václav pøed 
družstvem èlenù AVZO - dùchodcù ve složení  
Dener R, Moša Z a Janošek B. Odpolední 
program pokraèoval støeleckým dnem pro dìti 
a to ve støelbì ze vzduchové pušky. Nejmenší 
dìti støílely na sklopné terèe bez zvláštního 
hodnocení, starší dìti pak soutìžily ve støelbì na 
terèe.  Ze 14 starších soutìžících zvítìzil Šimon 
Krejèí pøed  Katkou Winklbauerovou, Bárou 
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Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

Klub rodièù, pohádkový les.Klub rodièù, rozlouèení s pá�aky.

Letos poprvé jsme pøipravili - "Rozlouèení 
s Pá�aky".  Tato nová akce se konala  10.6. na 
školní zahradì. Všichni pøišli v dobré náladì 
a napnutí, co jsme si pro nì pøipravili. Èekala na 
nì 4 stanovištì. Na prvním mìli pár zapeklitých 
otázek z historie i souèasnosti naší obce, další 
stanovištì bylo v anglickém jazyce. Bylo 
potøeba zjistit, zda se i ve svìtì domluví. Na 
tøetím stanovišti poznávali z obrázkù významná 
místa a budovy našeho okresu a poslední 
stanovištì byly opìt otázky o našem okolí 
a Moravsko-slezském kraji. Mezitím nám dvì 

Fotografie støelby tøíèlenných družstev

foto: Ing. Bøetislav Janošek

Fotografie 2. roèníku nohejbaluochotné maminky opékaly špekáèky. Všichni si 
to náramnì užili a za své úspìšné snažení dostali 
na památku hrneèek se spoleènou fotografií, 
poukázku do knihkupectví a památeèní certifikát 
o složení "Závìreèné zkoušky".  Pøejeme všem 
mnoho úspìchu v pokraèování studia v Opavì.
V nedìli 14.8. odstartoval v 15 hodin druhý 
roèník Pohádkového lesa, tentokrát na téma  
"Princezny a Rytíøi". Dìti po trase smìrem na 
Strážnici plnily na stanovištích pohádkové 
úkoly. Všechny dìti dorazily v krásných 
kostýmech, dostaly sladkou odmìnu a mìly 
možnost si vybarvit sádrovou sošku oblíbeného 
zvíøátka. Bìhem celé akce si mohly nechat 
namalovat oblièej, opékat špekáèky a na závìr 
jsme si spoleènì zatanèili "Tanec princezen". 
MOC bych chtìla podìkovat všem, kteøí nám na 
vydaøené akci pomáhali.
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Louèení se se školním rokem 2015/2016.
S blížícím se koncem školního roku èekalo 
nejen na pøedškolní dìti, ale také na dìti 
z malého oddìlení, nìkolik plánovaných akcí, 
napøíklad spaní v mateøské škole, sportovní 
výlet do mlýna k vodníku Slámovi nebo 
slavnostní rozlouèení se s pøedškoláky.
Aby se rozlouèení pøedškolákù mohli zúèastnit 
i rodièe, vše probíhalo v odpoledních hodinách 
a budoucí prvòáèci zde ukázali, že jsou opravdu 
pøipraveni nastoupit do základní školy. 
Paní uèitelkou byli pasování do øádu školákù 
a zároveò dostali upomínkové dáreèky, aby si 
na mateøskou školu obèas a s radostí vzpomnìli.

V èervnu, mimo louèení s pøedškoláky, probìhlo 
i spoleèné rozlouèení se se školním rokem 
v podobì sportovnì ladìného výletu do mlýna, 
kde je pánem vodník Sláma. Pro nìkteré dìti 
byla dobrodružstvím již pøeprava autobusem. 
V areálu mlýna se nás následnì ujaly trenérky 
z gymnastického klubu Gymnastika Špièková, 
které si pro dìti pøipravily stanovištì se 
zajímavými úkoly. Celé sportovní dopoledne 
si dìti velice užily.

Školní rok 2015/2016 utekl jako voda a na dveøe 
nám již klepe nový, a to školní rok 2016/2017. 
Pevnì vìøím, že bude stejnì zajímavý a akèní 
jako ten konèící.

Tereza Èeperová

srpen 2016

Mateøská školka Suché LazceStøelecký klub polní kuše Suché Lazce

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce 
zahájil svou venkovní sezonu 2016 na Jarním 
závodì v Litultovicích. Poøadatelem byl už 
tradiènì oddíl TJ Opava. Oldøich Kubesa hned 
na prvním závodì vystrèil drápy a svým 
výsledkem nestaèil pouze na jednoho støelce 
a umístil se tak na krásném 2. místì. Sabina 
Kubesová navázala na výsledky z pøedchozí 
sezony, když pøekonala magickou hranici 800 
bodù. Bohužel ji to nestaèilo na lepší než druhé 
místo. Natálie Mìchová pøedvedla parádní 
výkon a po dlouhém èekání se koneènì dostala 
na bednu.  Pouze jeden bod ji scházel na 
2. místo. Posledním zástupcem na tomto závodu 
v barvách Støeleckého klubu polních kuší Suché 
Lazce byl Dan Kašpárek, který zatím nestøílí 
všechny vzdálenosti a tak se musel spokojit 
se 7. místem. Další závod jste mohli sledovat 
21.5.2016 na místním obecním høišti. Oldøich 
Kubesa pokraèoval v nasazené la�ce. Pøed 
domácím publikem si vystøílel 3. místo. Sabina 
Kubesová se nenechala znervóznìt domácím 

prostøedím a s novým osobním rekordem 
(815 bodù) ukázala všem soupeøkám s velkým 
náskokem svá záda. V celkovém hodnocení 
napøíè kategoriemi se pak umístila na 2. místì. 
Natálie Mìchová musela bohužel ze zdravotních 
dùvodù ze závodu odstoupit.
Následující závod uspoøádal 18.6.2016 oddíl 
Savana klub kuší Kostelec na Hané, který byl 
posledním závodem pøed mistrovstvím Evropy. 
Zde mohli støelci ještì na poslední chvíli 
zabojovat o nominaci. Oldøich Kubesa nezaèal 
tento závod moc dobøe. Po první vzdálenosti 
byl až na posledním místì. Bìhem následujících 
dvou vzdáleností se snažil stáhnout ztrátu 
a nakonec se mu podaøilo prostøílet až na 
3. pøíèku. Sabina Kubesová pokraèovala ve 
své vítìzné vlnì. V tomto závodì ji sedìly 
podmínky a opìt s novým osobním rekordem 
(819 bodù) dokázala zvítìzit.
Po skonèení tohoto závodu zasedal výkonný 
výbor Èeského svazu kuší, který rozhodoval 
o koneèné nominaci, na již zmiòované 
mistrovství Evropy. Do nominace se ze 
Støeleckého klubu polní kuše Suché Lazce 
dostal Oldøich Kubesa a Sabina Kubesová.
Bìhem èervna došlo ke zmìnì názvu 
Støeleckého klubu a k povinnému zápisu do 
obchodního rejstøíku jako zapsaného spolku. 
Tato povinnost vyplývá z nového Obèanského 
zákoníku. Nový název je Støelecký klub polní 
kuše Suché Lazce, z. s. (pùvodní název Støelecký 
klub polní kuše Opava - Suché Lazce). Prvním 
takovým vrcholem letošní sezony bylo 
mistrovství Evropy, které se uskuteènilo 10.-14. 
èervence 2016 ve Švýcarsku v Curychu. 
Tohoto mistrovství se zúèastnilo 71 støelcù z 11 
zemí Evropy. Celé mistrovství znepøíjemòoval 
støelcùm nepøíjemný déš� a rozbahnìná 
støelnice, na které nebylo možné udržet pevný 
støelecký postoj. Oldøich Kubesa se po prvním 
støeleckém dni pohyboval na 15. místì. Nároèné 
podmínky mu nehrály do karet a nakonec se 
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zaèátku sezóny. I pøesto, že atakovala opìt svùj 
osobní rekord, který se ji ale nakonec nepodaøilo 
pøekonat, se musela spokojit s 2. místem. 
Natálie Mìchová se pøetahovala o 3. místo. 
Tento souboj v posledních chvílích bohužel 
prohrála a umístila se na koneèném 4. místì, 
což je pro Natálii i tak dobrý výsledek. Družstvo 
SKPK Suché Lazce se ve složení Oldøich 
Kubesa, Sabina Kubesová a Natálie Mìchová 
prostøílelo na krásné 4. místo.
Od 18. do 21.8.2016 probìhlo v areálu Støelnice 
na Strážnici soustøedìní mládeže a dospìlých.
Støelecký klub polní kuše Suché Lazce bude 
poøádat ještì jeden venkovní závod a to 1. øíjna 
2016 na místním obecním høišti. 
Pøijïte podpoøit naše støelce!

Sabina Kubesová

musel spokojit s 19. místem. Družstvo seniorù, 
jehož byl Oldøich Kubesa souèástí, se umístilo 
na 6. místì. Sabina Kubesová neudržela 
vzrùstající tendenci svých výkonù. V obou 
dnech mìla vyrovnaný výkon, který ji ale 
nestaèil na lepší než 14. místo. I pøesto Sabina 
Kubesová nezklamala. Z èeské reprezentace 
mìla nejvyšší nástøel, což ji mohlo být takovou 
malou útìchou. V soutìži družstev se ženské 
družstvo muselo spokojit s nepopulárním 
4. místem. Druhým velkým závodem sezóny 
2016 byl svìtový pohár Bohemia Cup, který 
tradiènì poøádá oddíl TJ Jiskra Otrokovice. 
Závod se uskuteènil od 29.-31.7.2016. Oldøich 
Kubesa se v mezinárodní konkurenci neztratil 
a mezi seniory se umístil na skvìlém 5. místì. 
Sabina Kubesová byla nominována do prvního 
èeského družstva, které si vystøílelo bronzovou 
medaili. V soutìži jednotlivcù skonèila na 
posledním místì, když musela druhý den ze 
zdravotních dùvodù pøedèasnì ukonèit závod.
Zatím posledním závodem a pro vìtšinu støelcù 
nejdùležitìjším závodem venkovní sezóny bylo 
mistrovství Èeské republiky. To se konalo 6.8.- 
7.8.2016 na fotbalovém høišti v Litultovicích. 
Oproti mistrovství Evropy na mistrovství Èeské 
republiky panovaly ideální podmínky na støílení. 
Oldøich Kubesa ze zaèátku závodu ostøe bojoval 
o 3. místo, které v celkovém souètu získal 
s pomìrnì velkým náskokem. Sabina Kubesová 
se se svými výkony vrátila k výsledkùm ze 

Fotografie z 2. roèníku Gulášfestu

foto: D. Závìšický

V níže uvedených dnech v mìsících srpen, záøí 
a øíjen ordinace praktického lékaøe MUDr. Víta 
Kašpárka nebude v provozu. Dva dny v srpnu 
a øíjnu 2016 zajiš�uje zástup MUDr. Darja 

 
MUDr. Vít Kašpárek

Palzerová, ordinace: Hrabynì 180, a Velká 
Polom, Opavská 101, tel.: 733 722 607, 
Hrabynì - 553 775 159
25.8.2016 - ordinace Hrabynì 8:00-14:00 h.
26.8.2016 - ordinace Velká Polom 8:00-11:00 h.
1.9.2016 - bez zástupu
23.9.2016 - bez zástupu
24.10.2016 - ordinace Hrabynì 14:00-17:00 h.
25.10.2016 - ordinace Hrabynì 8:00-13:00 h.

Fotografie z Pivního festiválku 2016
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tomu bývalo v jejich mladém vìku. A když se 
k pøání pøidá ještì kytièka i hezká, spoleènì 
zazpívaná písnièka. Odráží se radost jubilanta 
nejen na jeho tváøi, ale i v jeho zraku. A proto 
má tato naše tradice veøejného blahopøání mezi 
èleny klubu smysl a své opodstatnìní.
V mìsíci dubnu jsme využili pohostinství 
v prostoru vinárny U Baly, kde jsme 
z videozáznamu pøipomnìli nìkteré aktivity 
tìm, kteøí se jich nemohli úèastnit, jako byla 
napø. naše návštìva senátu v Praze na poèátku 
mìsíce bøezna a další. Shromáždìní 
v následujícím mìsíci jsme uskuteènili na terase 
restaurace Heja, kde nám k hezkému posezení 
pøálo poèasí a k pobavení hráli muzikanti. 
Takovéto posezení je vítaným zpestøením pøi 
utužování vzájemných vztahù. V oèekáváni 
dobré veèeøe, pøi poslechu hudby ledacos mezi 
sebou probereme, obohatíme své vìdomosti 
o dìní kolem nás v obci i ve svìtì a spokojenì 
se pak rozcházíme do svých domovù.
Poèátkem mìsíce èervna jsme moderním, 
klimatizovaným autobusem absolvovali 
poznávací zájezd napøíè èásti Moravy. Nejdøíve 
jsme byli navštívit výrobnu likérù v Prostìjovì. 
Tam jsme byli pøívìtivì pøijati, provedeni 
výrobním provozem, kde jsme mohli mimo jiné 
obdivovat veliké dubové sudy, ve kterých zrál 
námi oblíbený likér Myslivec, dovìdìli jsme se 
nìco o historii likérky i souèasných výrobních 
úspìších. Druhá a pro nás také zajímavá èást 
programu exkurze, byla ochutnávka nìkolika 
výrobkù navštívené provozovny. 
Po ochutnávkách jen málokdo z nás odolal 
nákupu nìkterého likéru v podnikové prodejnì.
Nedaleko mìsta Prostìjova se nachází obec 
Èechy pod Kosíøem, která byla dalším cílem 
našeho zájezdu. Zde jsme navštívili nedávno 
vybudované Muzeum koèárù, kde jsme si mohli 
prohlédnout mnoho historických koèárù rùzného 
provedení, vyrobené pro rùzná použití. Mezi 
koèáry dominoval koèár o hmotnosti cca ètyø 

Klub dùchodcù stále èinný

klubu dùchodcù
Lubomír Tichopád

Èas chvátá a než jsme se nadáli, je tu opìt 
požadavek na pøípravu obèasníku 
"Sucholazecký zpravodaj". Jeho obsah je také 
dílem dopisovatelù spolkù, jež se v obci 
vyskytují a provozují svou záslužnou 
celospoleèenskou èinnost. Hezká grafická 
úprava a následný tisk Zpravodaje je 
obdivuhodným dílem redakèní rady i vhodným 
poèinem obecního úøadu, za což si zaslouží naše 
ocenìní. Pøi vìdomí toho, že je èasopis mezi 
obyvateli obce oblíben a jeho vydání vždy 
netrpìlivì oèekáváno, máme i my dùchodci 
zájem v tomto útlém obèasníku prezentovat 
svou èinnost za období od posledního jeho 
vydání.
Jak už jsme se zmínili v minulosti, stálým 
bodem programu našich setkání bývá 
pøipomenutí si životních jubileí našich èlenù 
v daném mìsíci. Není to pouhá zdvoøilostní 
formalita, ale pronesení opravdu upøímných 
pøání, která v dùchodovém vìku jubilantùm 
pronikají do vìdomí ponìkud opravdovìji, než 

Fotografie z rekonstrukce schodù u kaple Andìlù strážných v Suchých Lazcích 

foto: D. Závìšický
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betonování základu køíže. Práce byla následnì 
pøerušena pohøbem (10.6.) paní Štìpánky Krejèí 
a (17.6.) Františka Halšky. 27.6. osm brigádníkù 
pokraèovalo demolicí schodù z terasa, 
následovalo bagrování, zhotovení kufru, 
výmìna odpadù a vibrování. 28.6. se kangem 
vysekaly záøezy na schody. Navážel se 
makadam a staré betony z demolice. Vše se pak 
uvibrovalo. Ve støedu 29.6. došlo na kladení 
schodù pomocí bagru a betonování. 30.6. se 
pokládaly schody k zakrystii a došlo na demolici 
schodù do kaple. Byly také provedeny 
kamenické práce zídek. V pátek 1.7. šest 
pracovníkù položilo schody do kaple a opravila 
se zídka. Vydláždil se prostor mezi schody. 
Další den 2.7. se pokraèovalo v opravì zídek, 
úpravì podesty a následoval úklid. 4.7. byla 
zamìøena podesta, zhotovil se kanál, probíhala 
betonáž a návoz strusky. V úterý 5.7. se poklá-
dala dlažba na podestì. Další den 6.7. se dlažba 
dokonèila. 7.7. následovala výroba bednìní na 
zídky a spárování køemièitým pískem. 
Pokraèovalo se 8.7. betonováním 
"zašalovaných" zídek. 9.7. Následovalo 
odšalování bednìní a úklid na staveništi. 
V pondìlí 11.7. došlo k zamìøení èapek 
kameníkem panem Kocurem z Komárova. 12.7. 
byla potvrzena objednávka èepic (32.000,-Kè 
bez DPH). Ve ètvrtek 14.7. se odsekaly kangem 
staré èepice, znovu se sestavil køíže a objednala 
se soška Krista u pana Vinklera. 15.7. násle-
dovala pøíprava v dílnì na šalování. 18.7. a 19.7. 
probíhalo šalování bednìní a byly proplaceny 
nové èepice na zídku. Ve støedu 20.7. pak došlo 
na betonování èepic, odvoz suti a odpoledne 
pokraèovalo šalování dalších èástí. Pátek 22.7. 
byl vyhrazen na spárování zídky. Zaèátkem 
týdne 25.7. byly dovezeny a položeny èepice na 
zídku. Další den 26.7. se pokraèovalo v kladení 
èepic. V pondìlí 8.8. následovala finální montáž 
zábradlí a dospárování základù kaple. 

Pøipravila redakce zpravodaje

støedu 4.5. probìhlo èištìní tlakovou vodou 
a demontoval se køíž. 5.5. Probìhla demontáž 
celého pomníku pomocí nakládaè "manitu". 6.5. 
Následovala demolice podesty kangem sedmi 
brigádníky. V sobotu 7.5. byl postaven 
provizorní chodník. 16.5. se spárovaly vysekané 
spáry. V úterý 17.5. se pokraèovalo ve spárování 
a došlo k upravování pøístupu ke kapli. 18.5. 
pokraèovalo pìt brigádníkù ve spárování zdí. 
19.5. dopoledne probíhalo spárování a práce 
byla následnì pøerušena kvùli pohøbùm (19.5.) 
Anny Hámové a (20.5.) Josefa Laryše. V sobotu 
21.5. zaèalo kopání základù horního schodu. 
O týden pozdìji 28.5. ètyøi brigádníci 
demontovali zábradlí a zaèalo betonování 
základù. 30.5. následovalo bagrování a odvoz 
suti traktorem. Položily se drenážní trubky 
a nopová folie a šest brigádníku vyložilo kufr 
zbytky betonu z demolice podlahy. 31.5. zaèal 
návoz makadamu a betonové drtì nakládaèi, na 
brigádì celkem sedm dobrovolníkù pokládalo 
odpady, drenážní trubky a nopová folie. 1.6. 
pokraèoval návoz makadamu nakládaèem devíti 
brigádníky. Vibraèní žehlièkou se usadil 
makadam do kufru. Ve ètvrtek 2.6. se betonoval 
podklad pod schod a uklízelo se staveništì. 
V pondìlí 6.6. následovala montáž odpadu 
a pøíprava základù pro køíž. Další den 7.6. se 
postavilo bednìní základu pro køíž. 8.6. došlo na 

tun, v obdobném provedení, jaký má anglická 
královna, jenže nebyl pozlacený, ale pohøební. 
Krom koèárù byly v muzeu vystaveny i sanì, 
jaké byly v minulosti u nás vyrábìné 
a používané. Tato návštìva obohatila naše 
vìdomosti o to, jak zruèní byli u nás už 
v dávné minulosti øemeslníci.
Další zastávkou na našem zájezdu byla obec 
Loštice. Našim cílem byla návštìva objektu, 
jenž se nazývá Muzeum tvarùžek. Každý z nás, 
kdo je konzumentem svìtoznámého sýra, se 
mohl seznámit s historií a zpùsobem výroby 
tvarùžkù a také si mohl v podnikové prodejnì 
nìkterý z výrobkù vystaveného sortimentu 
koupit, což také vìtšina z nás uèinila. Známé 
sýrové aróma však nemìlo negativní vliv na náš 
další pobyt v autobuse, jak by se nìkomu mohlo 
jevit. Tvarùžky byly èerstvé, urèené 
k domácímu uležení a následné konzumaci.
Po krátké zastávce v Sobotínì v motorestu 
U Permoníka, v krásném prostøedí v podhùøí 
Jeseníkù, jsme doplnili potøebné tekutiny 
a spokojenì jsme absolvovali cestu k domovu. 
A že tìch tekutin mnozí naèerpali U Permoníka 
málo, dohnali jsme to po pøíjezdu do vesnice
v restauraci U Baly, spokojeni, že se nám zájezd 
vydaøil.
V èervenci jsme uspoøádali již tradièní 
Sportovní odpoledne. Poèasí nám sice nepøálo, 
jak bychom potøebovali, ale plánovaný program 
jsme zvládli i za ztížených podmínek. 
Režisérka-samouk našich hromadných 
vystoupení, paní E. Pchálková nacvièila s deseti 
ochotnými a všehoschopnými dùchodkynìmi 
z našich øad vtipný taneèek, pro který si každá 
pøipravila z dostupných materiálù pøedepsané 
obleèení a tímto taneèkem, za doprovodu 
reprodukované hudby, naše sportovní odpoledne 
bylo zahájeno. Ti, kdo byli diváky vystoupení, 
se velice pobavili a ženy, které ve vtipném 
taneèku vystupovaly, se pobavily ještì více. 
A v tom byl smysl akce.

Po zvyklé gratulaci jubilantkám mìsíce, mezi 
nìž mimo jiné patøila paní Baránková, slavící 
svých 85 let, paní E. Steyerová, mající 89 let, 
pøišly na øadu sportovní soutìže, jak je výbor 
klubu pøipravil. Krom úèastníkù shromáždìní 
nad 80 let vìku se do soutìží s velikou 
iniciativou všichni ostatní zapojili a o tom to je. 
Sportovní odpoledne jsme zakonèili konzumací 
klobásky a štamprli fefermincky, kterou naše 
ženy ve tøílitrové láhvi vyhrály na obecním 
Gulášfestu.
Nìkteøí èlenové klubu jej již opustili, z dùvodu 
vìku nebo svého zdravotního stavu. Doplnili jej 
však noví senioøi èi seniorky, takže mùže ve své 
bohulibé èinnosti pokraèovat. I výbor klubu je 
omlazen, což se projevuje novými iniciativami 
mezi nìž patøí napø. cestování skupiny seniorù 
do Jeseníkù, úèast na sportovní soutìži nìkolika 
klubù žen z okolních obcí na høišti v Nových 
Sedlicích, vaøení guláše pod patronací starosty 
obce a jiné. To všechno jsou akce, které 
obohacují spoleèenský život v obci a mají 
pozitivní vliv na každého úèastníka naši èinnosti 
v jeho pokroèilém vìku.

Za K.D. napsal Tichopád Lubomír
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duchovního života v tomto našem sucholaze-
ckém kostele. Ještì jednou vám i všem ostatním 
mnohokrát dìkuji se slovy: "Pán Bùh zapla�!" 
Jsem rád, že stále platí to pravidlo, kterého jsem 
se tady nauèil už pøed mnoha lety, že když se 
v Suchých Lazcích øekne slovo, tak ono platí, 
když se spoleènì jde do nìjakého úkolu nebo 
díla, tak plní se své sliby a závazky dùslednì až 
do konce. Tato dùslednost v konání dobrých a 
veøejnì prospìšných skutkù je v dnešním svìtì 
opravdu velice vzácnou vlastností, o kterou asi 
zaèíná být nouze! Moje radost je o to vìtší, 
ponìvadž letos uplyne 80 let od postavení 
filiálního kostela Suchých Lazcích. Bylo to 
v roce 1936 za duchovní správy dìkana P. 
Antonína Suchánka. U pøíležitostí tohoto jubilea 
jen pøipomeòme, že než došlo k vlastní stavbì v 
Suchých Lazcích, byla v roce 1934 ustavena 
"Jednota pro stavbu a udržování øímsko 
katolické kaple sv. Andìlù strážcù". Tuto akci 
vedl "Místní výbor jednoty kaple" a dozoroval 
Farní úøad Komárov. "Výboru" pøedsedal rolník 
p. Josef Steyer z è.p.19. Výbor zadal vypracovat 
plány staviteli Aloisu Havlíèkovi. Kaple byla 
postavena na darovaném pozemku od manželù 
Františka Lachety a Anny Marie Lachetové 
rozené Plachké. Základní kámen byl posvìcen 
4.4.1936 P. Františkem Èernochem. Kapli 
vysvìtil dìkan P. Antonín Suchánek 4.10.1936 
za asistence kaplana P. Františka Èernocha a P. 
Štìpána Koneèného. Po posvícenské mši sv, 
stejnì jako vždy, podìkujeme za letošní úrodu, 
tradièním obøadem pøedávání každému 
pøítomnému na bohoslužbì chleba a soli. 
Odpoledne v 15. h bude v kapli požehnání. Na 
tuto odpolední bohoslužbu chci Vašim prostøe-
dnictvím 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 krásné 
poèasí po dobu našeho slavení. S pozdravem 
a pøáním všeho dobrého, faráø P. Adam Ma³ek 

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. Tato oslava má nám všem 
pøipomenout, že každý máme svého andìla. 
Jenom ve spìchu života v nás i kolem nás 
nevnímáme srdcem ani vírou jejich pøítomnost 
a pøitom se èasto zjevnì projevují. Jsou strážci 
našeho srdce, vnukají nám prùzraènost, prohlu-
bují dar údivu nad dílem stvoøení, vedou nás 
v myšlenkách k správným úsudkùm, nabádají 
nás zamìøit náš život k správnému cíli, uèí nás 
pravdì, pokoøe a milosrdné lásce. Pokud se 
budeme snažit o tyto skuteènosti, staneme se, 
bez infantilnosti a pøehnané naivity, prùzraèní, 
plní života a oèekávání naplnìní našich nadìjí, 
které nám vnuká sám Nejvyšší. Tak tedy v té 
náboženské èásti každoroèních oslav Posvícení, 
si prosím uvìdomme pøítomnost našeho Andìla 
strážného, podìkujme mu za jeho péèi a ochotnì 
se v tichu zaposlouchejme do vnuknutí, které 
má pro nás pøipraveno na dnešní den. Tak tedy 
v nedìli 4.9.2016 zaène slavná posvícenská mše 
sv. v 10:30 h. Bude ji letos sloužit hradecký 
faráø P. Mgr. Marcin Kieras, aktivní èlen 
Knìžské rady a Liturgické komise naší 
ostravsko - opavské diecéze. Døivé než zaène 
bohoslužba uvnitø kaple, u jejího vchodu bude 
slavnostnì požehnáno a posvìceno nové 
schodištì a také obnovený køíž. U pøíležitosti 
této události, dovolte mi prostøednictvím Vašeho 
zpravodaje, vyslovit své pastýøské podìkování 
všem dárcùm, veøejným i anonymním, 
Obecnímu úøadu v Suchých Lazcích, Biskupství 
ostravsko - opavskému a vùbec všem ostatním 
za všechny dary finanèní, ale dìkuji také i všem 
lidem za jakékoliv jejich fyzické, materiální, èi 
jiné dary nezištné pomoci, nebo� bez rozdílù 
všichni spoleènì pomáhají zhodnocovat kvalitu 

Vážení obèané, vìtšinì z Vás jistì neunikla 
významná událost ve støedu naší obce, jakou 
byla rekonstrukce schodu do kaple Andìlù 
strážných. Podnìt k rekonstrukci schodù dala 
skupina dobrovolníkù, kteøí již v minulosti 
dokázali provést generální rekonstrukci celé 
kaple. Došlo i na schody, jejichž nejlepší léta již 
byla dávno pryè. Pøed samotnou realizací došlo 
k poptání zakázky na rekonstrukci schodù u 
odborných firem, aby byla zjištìna pøibližná 
cenová i technická nároènost. Firmy nacenily 
náklady na realizaci celkem na 606.571,-Kè což 
bylo hluboko za finanèními možnostmi skupiny 
našich dobrovolníkù, kterou reprezentovalo 
celkem 34 brigádníkù pod vedením  Pavla 
Pospìcha, Dušana Koneèného a Josefa 
Koneèného. Od zaèátku bylo zøejmé, 
že se finance budou muset získat z více zdrojù. 
Prvním podnìtem a pøíslibem financí vzniklo na 
14. zasedání zastupitelstva Suchých Lazcù, kdy 
byla schválena výška dotace 50 tis. Kè na 
renovaci schodù. Na tuto akci reagoval 
komárovský faráø otec Adam Krysztof Ma³ek 
finanèním darem 30 tis. Kè. Z ostravského 
biskupství bylo po delších jednáních zásluhou 
Ing. Neugebauera zajištìno dalších 15 tis. Kè. 
Na kostelních mších se na sbírkách vybralo "do 
košíku" postupnì celkem 17 tis. Kè. V nedìli 
12.6. se konal v Komárovì koncert za úèelem 
podpory opravy schodù, kaple Andìlù 
strážných. Chrámový pìvecký sbor Cantate 
Domino, vìnoval celý zisk z dobrovolného 
vstupného v hodnotì 9 tis. Kè. Následovalo 
nìkolik samostatných finanèních darù, celkem 
od 35 dárcù, kteøí dohromady pøispìli èástkou 
do výše 152.093,-Kè. Tím, že se veškeré práce 
na schodech dìlaly svépomoci, se znaènì 
minimalizovaly náklady. Díky tomu se finanèní 
nároènost na realizaci schodù snížila na 
276.593,-Kè což je polovina ceny, kterou by 

si nárokovala firma. Na schodech pracovalo 
celkem 34 dobrovolníkù po dobu 45dní. Práce 
musely být ètyøikrát pøerušeny kvùli pohøbùm. 
Technicky došlo k vykopání pùvodního "kufru" 
a výmìnou za nový z kvalitních materiálù, 
izolaci zdí nopovou folií, instalace nových 
žulových schodù, vyspárovaní zdí a základu 
kaple, vytvoøení nové funkèní kanalizace, 
položení nové žulové dlažby, položení nových 
èepic na zídky, renovace køíže vèetnì poškozené 
sošky Krista a k reinstalaci kovového zábradlí.
Na schodech kaple se podíleli tito dobrovolníci: 
Koneèný Ferdinad (Dušan), Pospìch Pavel, 
Koneèný Josef, Staroò Jaroslav (Ostrava), 
Adamec Karel, Adamec Zdenìk, Benda Ludvík, 
Žurek Martin, Kadula Jaroslav, Martínek David, 
Kaštovský Roman se synem (Nové sedlice, 
kameník), Dener Jaroslav, Dener Jaroslav ml., 
Dener Václav, Václav Skuplík, Ing. Václav 
Skuplík ml., Pospìch Vojta (nakládaè), Pospìch 
Antonín, Pospìch Stanislav, Pospìch Jan (Pustá 
Polom), Žùrek Pavel, Ing. Žùrek Petr, Mikloško 
Lukáš (Mokré Lazce, bagr), Vícha Roman 
(Pustá Polom, traktor), Kubín Miroslav, Sonek 
Jan (nakládaè), Koník Miloš, Steyer Jan, Steyer 
Petr, Langer Karel (Komárov), Gross František 
a Gross Pavel (Nové Sedlice, kováøství), 
Schweidler Ludvík (bagr). Rozpoèty 
a dokumentace pøipravil pan Pavel Krystýn. 
Úèetnictví vedla paní Satková Pavla.
Jak se mùžete doèíst v èlánku komárovského 
faráøe otce Adama Krysztofa Ma³ka, kaple 
Andìlù strážných v Suchých Lazcích bude 
4.10.2016 slavit výroèí 80 let od své výstavby. 
Nové schody a renovace køíže budou jistì 
pìkným dárkem od obìtavých obèanù k tomuto 
kulatému výroèí.
Zde je chronologický seznam všech brigád.
30.4. zaèala demolice staré podesty kangem. 
2.5. se vysekaly spáry na opìrné zdi a postavilo 
se lešení u køíže. Další den 3.5. se pokraèovalo 
v sekání spár a desinfikovalo se savem. Ve 

Rekonstrukce schodù naší kaple
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