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Vážení spoluobèané, dovolte mi Vás opìt co 
nejsrdeènìji pozdravit u dalšího vydání našeho 
Sucholazeckého zpravodaje, který Vám pøináší 
ohlédnutí za vším, co se v naší obci událo za 
poslední mìsíce. Jako vždy musím podìkovat 
Davidu Závìšickému za skvìlou práci, kterou 
odvádí pøi zpracování všech dat a celkové 
podoby našeho zpravodaje.

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 srpnu 2017, 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 17:00-19:00 tel. starosta: 
734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Bc. Klára 
Vèelková, Mgr. Martina Škrobánková. 
www.davedesign.cz, èerven 2017, náklad 320 výtiskù
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Je pøed námi pro mnohé z nás nejoblíbenìjší 
èást roku, tedy léto. Obecní úøad mìstské èásti 
Suché Lazce se Vám bude snažit toto léto co 
nejvíce zpøíjemnit Kulturním a spoleèenským 
létem, které je pøipraveno za pomoci našich 
složek, za což jim velmi dìkuji. Zaèátek celého 
"Kulturního léta 2017" máme za sebou v podání 
Gulášfestu a gratuluji novým vítìzùm družstvu 
"Kameni", kteøí sesadili z trùnu gulášového 
mistra Zdeòka Diehla a jeho Zlomené pušky. 
Velké díky ovšem patøí všem zúèastnìným 

týmùm! Celou akci doprovázelo koneènì krásné 
poèasí, a tudíž i návštìva byla oproti minulým 
roèníkùm rekordní. Mé další podìkování patøí 
všem, kteøí se zúèastnili veøejné brigády 
(v dalším èlánku str. 5 jsou uvedena všechna 
jména zúèastnìných) ke Dni Zemì, kdy jsme 
vysazovali novou zeleò v centru obce. V sou-
vislosti s touto akcí chci podìkovat Tereze 
Vavreèkové, která logisticky a odbornì 
zajiš�ovala výsadbu zelenì a také našemu 
nejmladšímu brigádníkovi Tiboru Jedlièkovi, 
který již tak v mladém vìku pomáhal s výsad-
bou stromù. Výsadba zelenì pokraèovala 
i následnì a v prùbìhu velkých prázdnin bude 
ještì pokraèovat. Finanènì se na celé akci podílí 
mìstská èást Suché Lazce, Statutární mìsto 
Opava a Fond starosty. Celou akci zastiòuje 
velká kaòka a to v podobì nepochopitelného 
chování zøejmì našeho spoluobèana, který znièil 
novì vysazenou borovici u kašny. Musím 
podìkovat také našim hasièùm za reprezentaci 
Suchých Lazcù, kteøí bojovali na 14. roèníku 
O putovní pohár primátora Opavy v požárním 
sportu, kde se umístili na velmi dobrém pátém 
místì. K podìkování pøipojím i blahopøání paní 
Annì Stiborové, která se v mìsíci èervnu dožila 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

24.

s hasièskou tematikou, napøíklad štafeta 4x60, 
požární útoky apod. Naše dìti ze sucholazecké 
pøípravky pøedvedly štafetu 4x60 (mladší žáci), 
dále štafetu dvojic (starší žáci) a dohromady 
pøedvedly požární útok. Vše bylo perfektnì 
zvládnuté a velká pochvala patøila nejenom 
dìtem, ale také realizaènímu týmu a rodièùm.
V nedìli 28. kvìtna se pøed opavským 
Globusem uskuteènil již 6. roèník soutìže 
mladých hasièù v bìhu na 60 m s pøekážkami 
nazvaný Globuscup. Ve 4 kategoriích se za 
krásného poèasí na startu sešlo 129 závodníkù. 
Naši obec reprezentovali v kategorii mladších 

Klub dùchodcù, Veselé berle. str. 13.
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žákù Anièka Lencová, Tonièka Kostøibová 
a Pé�a Beinhauer. Tohoto trošku nestandardního 
závodu se zúèastnili poprvé. Mezi 27 dívkami 
se Anièka umístila na 17. místì a Tonièka na 
místì 22. Mladších chlapcù bylo 32 a Pé�a 
obsadil krásné 20. místo. Všichni tøi podali 
krásný výkon a Suchým Lazcùm ostudu 
rozhodnì neudìlali. Stejnì jako všichni ostatní, 
kteøí naši obec a místní hasièe nádhernì 
reprezentovali. Letošní jaro mìli a stále mají 
hasièi dost napilno, èekají je ještì 2 soutìže 
a pøedevším letní tábor. Pøejeme všem krásné 
léto podle svých pøedstav. Pavla Benšová
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krásných devadesáti let. Pøejeme jí hlavnì hodnì 
zdravíèka. Od 1.4.2017 nám novì funguje Èeská 
pošta PARTNER a musím konstatovat, že díky 
Zuzce Kubicové všechno funguje, jak má. Jsem 
velmi rád, že pošta zùstala na svém místì a my 
mùžeme poskytovat našim spoluobèanùm 
servis, na který byli zvyklí. V prùbìhu tohoto 
roku bude zøízen na naší poštì CZECHPOINT 
a samotný prostor pošty dozná také úprav, které 
jsme slibovali pøi zavádìní Èeské pošty 
PARTNER. Podle vyjádøení Lesù ÈR se od 
1.6.2017 mìla zaèít èistit VN Sedlinka, bohužel 
se tak doposud nestalo. Uvidíme, možná 
v mìsíci èervnu již zaènou práce na jejím 
vyèištìní. Tyto prázdniny zaène také koneènì 
rekonstrukce našeho dìtského høištì pøi 
Základní a Mateøské škole v Suchých Lazcích. 
Celá rekonstrukce je plánována na tento a pøíští 
rok a høištì bude kompletnì nové. V této 
souvislosti Vás chci také poprosit o podporu 
našeho projektu v rámci Nápadù pro Opavu, kde 
jsme požádali o 170 000 Kè pro naše høištì. 
V pøípadì, že bychom vyhráli, dostalo by se 
dalších penìz pro høištì. Hlasovat mùžete na 
https://zdravemestoopava.cz/napady/suche-
lazce-detem-rekonstrukce-detskeho-hriste-zs-a-
ms-suche-lazce/. Podpoøte prosím tento nápad! 
Hlasuje se až do 30.6.2017. V návaznosti na 
rekonstrukci dìtského høištì se chystají velké 
brigády a vìøím v to, že pøedevším tatínkové, 
ale nejen oni, se sejdou ve velkém poètu 
a spoleènì dìtské høištì pomùžeme 
zrekonstruovat. O datech brigád budete vèas 
informováni. Prodlužuje se ovšem jednání 
ohlednì projektu k chodníku na Pøerovci. 
Snažíme se vypracovat co nejlepší projekt, který 
by na jedné stranì splòoval všechny požadavky 
dotèených stran a také požadavky  
poskytovatele dotace, a na druhé stranì, 
aby tento chodník byl pro všechny co 
nejkomfortnìjší. O dalším vývoji Vás budu 
informovat v dalším èísle našeho zpravodaje. 

www.suchelazce.cz
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Rád bych Vás také pozval na nìkteré akce, které 
budou v nejbližším termínu. Jestli máte rádi bìh, 
tak se urèitì pøihlaste do T-Mobile 
Olympijského bìhu, který se u nás 
v Suchých Lazcích pobìží 21.6.2017. Více 
informací získáte na našich webových stránkách 
a v èlánku místostarosty. Dále pak 25.6.2017 již 
tradièní Dìtský den na obecním høišti. 
Organizuje TJ Suché Lazce. Jestli máte rádi 
numismatiku, tak si nenechte ujít ve dnech 
16. a 17.6.2017 v našem kulturním domì 
numismatickou výstavu. Dále se 24.6.2017 
mùžete tìšit na Táborový oheò v režii 
SVAZARM-AVZO Suché Lazce na Strážnici. 
Samozøejmì ke všem akcím jsou uvedeny 
všechny nutné informace na webových 
stránkách Suchých Lazcù. Pøeji Vám, vážení 
spoluobèané, krásné léto, pohodové dovolené 
a užijte si pokud možno co nejvíce akcí v rámci 
našeho kulturního a spoleèenského léta 2017.
S pozdravem Mgr. Petr Oriešèík

kole pak malinko pøes 21s, bohužel tento pokus 
byl ale vyhodnocen jako neplatný.
Celkovì se naše družstvo mužù v kategorii do 
35 let umístilo na krásném 5. místì. A to ještì 
chlapi netušili, že se v týdnu sejdou v témìø 
stejné sestavì pøímo pøi zásahu.
V úterý 16.5. odpoledne (pøesnì ve 12:58:38s) 
byl totiž nahlášen požár v oblasti vodní nádrže 
Sedlinka v Suchých Lazcích. Pøi pálení vìtví z 
vykácených stromu v oblasti vodní nádrže došlo 
k nekontrolovanému rozšíøení ohnì. Hašení 
požáru se úèastnilo mimo jiné také JSDH Suché 
Lazce, která vyjela do 8 min. od nahlášení 
události. Vítr foukal smìrem k technice 
a hrozilo vznícení bagru. Hasièùm se podaøilo 
postupující oheò vèas uhasit a nevznikla tak 
žádná škoda na majetku ani újma na zdraví. 
(Pøi požáru nevznikla žádná škoda ani zranìní.)
V sobotu 20.5. se jednotky sborù dobrovolných 
hasièù statutárního mìsta Opavy setkaly znovu. 
Jejich soutìžní klání se uskuteènilo na høišti 
v Komárovì, a to v rámci 14. roèníku soutìže 
O pohár primátora mìsta Opavy. Naše 
jednotka obsadila 5. místo. Ani druhý den 
víkendu hasièi nezaháleli a zvláštì jeden z nich 
reprezentoval naši obec a místní SDH. Jirka 
Lerche ml. se v nedìli 21.5. zúèastnil jarního 
kola okresní soutìže dorosteneckých kolektivù, 
které se konalo v Borové. Po pøiètení výsledkù 
z dvojboje a bìhu na 100 m s pøekážkami 
k výsledkùm z disciplín z podzimního kola 
obsadil Jirka celkovì krásné 3. místo. Vzhledem 
k blížící se Jirkovì plnoletosti, byla tato soutìž 
pro nìj poslední v kategorii dorostu. 
Gratulujeme k výsledku a dìkujeme za 
vzornou reprezentaci nejen v tomto roèníku, ale 
také v letech pøedešlých. A co naši benjamínci? 
Letošní roèník pøípravek SDH se konal 
v sobotu 27.5. v areálu dolu Michal v Ostravì 
Michálkovicích u pøíležitosti Dne dìtí. 
Pøípravek se úèastnilo celkem šest družstev. 
Dìti a návštìvníci zde mohli vidìt rùzné ukázky 

Téhož dne dopoledne se nìkolik desítek hasièù 
(vèetnì JSDH Suché Lazce), policistù, strážníkù 
a èlenù krizového štábu Magistrátu mìsta 
Opavy zapojilo do cvièení Integrovaného 
záchranného systému. Nacvièovalo se 
zvládnutí bleskové povodnì v èásti Opavy 
Vávrovice-Palhanec. V rámci cvièení musela 
být evakuována i jedna základní škola. Na 
cvièení se podíleli profesionální hasièi z Opavy, 
dále jednotky sboru dobrovolných hasièù 
z Kylešovic, Komárova, Držkovic, Podvihova, 
Kateøinek, Malých Hoštic, Milostovic, 
Palhance, Suchých Lazcù, Vávrovic, 
Vlaštovièek, Zlatníkù, dále mìstská policie, 
Policie ÈR, Zdravotnická záchranná služba, 
Mìstský dopravní podnik a pracovníci stálé 
pracovní skupiny Krizového štábu Opava.
Pernou sobotu mìli naši hasièi také 13. kvìtna. 
Mladí hasièi strávili dopoledne se svými 
vedoucími v areálu Dukelských kasáren 
v Opavì. SDH Kylešovice zde poøádal závod 
Opavské ligy mládeže. Poèasí zrána nebylo 
soutìži pøíliš naklonìno, ale nakonec 
se umoudøilo. Dìti zmìøily své síly ve dvou 
disciplínách a ve velké konkurenci cca 17ti 
družstev. Suché Lazce byly sice zastoupeny 
dvìma družstvy mladších a jedním družstvem 
starších žákù, ale tyto soutìže jsou pro nás 
hlavnì zpestøením a spíše tréninkem "na ostro". 
Téhož dne odpoledne pak družstvo mužù 
reprezentovalo naši obec pøi 1. kole okrskové 
soutìže v požárním sportu v novém areálu 
tréninkového høištì v Oticích. Soutìžilo se 
ve dvou disciplínách, a to v požárním útoku 
a poøadové pøípravì. V poøadové pøípravì bylo 
naše družstvo hodnoceno jako nejlepší družstvo 
z nastoupených. Pod velením Daniela Vèelky 
drželi chlapi tvar jako jeden muž!
V požárním útoku dosáhli v prvním kole èasu 
24:26s (pøibìhnutí k základnì, zapojení hadic 
a pøívodního vedení, natažení 80m hadic, 
zavodnìní vedení a sestøíknutí terèù), v druhém 

èerven 2017
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za poskytnutí kontaktu na pøedsedu numismatic-
kého spolku. Zveme také všechny bìžce, rodiny 
s dìtmi i fandy tohoto sportu ve støedu 21. 
èervna na T-Mobile Olympijský bìh, který se 
poprvé uskuteèní v naší obci a to na obecním 
høišti. Program tohoto bìžeckého odpoledne 
je následující: 15:30-16:15 prezence dìtského 
závodu. 16:30 zaèátek dìtského závodu (délka 
tratì dle vìku závodníka je 60m, 500m, 1,5km).
17:00-17:40 registrace. 18:00 zaèátek závodu 
pro dospìlé. Dìti do 15 let mají startovné 
zdarma. Pro dospìlé je startovné za 100 Kè, pøi 
zaplacení 250 Kè dostanou také originální 
trièko. 20 Kè z èástky jde na charitativní úèely 
Olympijské nadace. Všichni zaregistrovaní 
dostanou od sponzorù tohoto závodu balíèek 
s dárky. Hlavní závod se odstartuje 
celorepublikovì Èeským rozhlasem pøesnì 
v 18. hod. z obecního høištì. Délka tohoto 
jedineèného závodu pro dospìlé je 5 km. 
Tra� je situovaná pøes naši obec a smìøuje do 
Komárova, kde se závodníci otoèí a budou se 
vracet zpìt do Suchých Lazcù. Pod obcí odboèí 
vlevo k místnímu zemìdìlskému družstvu, 
dobìhnou na ulici Jièínskou a na jejím konci 
pobìží nahoru a vybìhnou na ul. Májové 
a odtud zpátky do cíle, tj. zpìt na høištì. Na 
všech køižovatkách budou na bezpeèný prùbìh 
dohlížet poøadatelé. Na køížení s ul. 
Pøeroveckou pak dohlídnou strážníci mìstské 
policie. Pro nejrychlejšího muže a nejrychlejší 
ženu budou pøipraveny zajímavé ceny. Pro 
všechny dìti bude na høišti malý kolotoè zdarma 
a cukrová vata na špejli za hubièku. Srdeènì 
Vás všechny zveme. Tìšíme se na Vaši hojnou 
úèast a doufáme, že se Vám na tìchto akcích 
bude líbit. Více informací o pøipravovaných 
akcích najdete také na webových stránkách obce 
www.suchelazce.cz 
nebo na plakátech pøed obecním úøadem, 
pøípadnì na odkazu: www.olympijskybeh.cz/za
vody/opava-suche-lazce

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Pavel Nelešovský

Dobrý den, dovolte mi v tomto pøedprázdni-
novém zpravodaji, abych Vás pozval na 
pøipravované akce v nejbližších dnech v naší 
obci. Obecní úøad Suché Lazce ve spolupráci 
s Ing. Josefem Mošou, CSc. pøipravil pro naše 
spoluobèany Numismatickou výstavu, která 
se bude konat v pátek a v sobotu 16.-17.6.2017 
v kulturním domì Suché Lazce. V pátek 
dopoledne od 10 hod. probìhne pøednáška pro 
dìti z MŠ a ZŠ a odpoledne 15-18 hod. bude pro 
veøejnost. V sobotu bude pokraèovat výstava 
od 9-15 hod. Pro všechny zájemce zde bude 
možnost rozhovoru nebo rad na téma mince, 
bankovky a medaile s odborníkem Ing. Josefem 
Mošou, CSc. Dìkujeme tímto paní S. Ptáèkové 

èerven 2017

Fotografie sboru dobrovolných hasièù Suché Lazce bìhem posledních událostí

foto:  Tereza Krystynová
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Od posledního vydání zpravodaje v naší obci 
probìhly následující události. 23.3. informoval 
starosta prostøednictvím webu o možnosti nové 
kotlíkové dotace pro kraje. Moravskoslezský 
kraj v ní obdrží témìø 900 milionù korun. Bude 
tak možné teoreticky vymìnit až 8 000 starých 
neekologických kotlù v našem kraji.
V pátek 24. bøezna došlo k menšímu omezení 
ordinaèních hodin praktického lékaøe.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Bruntál "B", který se hrál v sobotu 25.3. v 15:00 
hodin, vyhrály Suché Lazce 4:1 (1:1).
Za krásného jarního poèasí zaèal v úterý 28.3. 
první venkovní trénink malých fotbalistù na 
obecním høišti v Suchých Lazcích. 
V pátek 28.3. došlo k drobné zmìnì úøedních 
hodin asistentky a starosty.
Úøední hodiny - Obecní úøad
Pondìlí: 17:00 - 18:00 hod.
Støeda: 10:00 - 11:00; 13:00 - 14:00 hod.
Pátek: 10:00 - 11:00 hod.
Úøední hodiny - starosta a místostarosta
Úterý: 17:00-19:00 hod.
Ve dnech od 29. do 31.3. byla pošta v Suchých 
Lazcích z dùvodu pøechodu na systém Pošta 
PARTNER uzavøena. Obèané si mohli zásilky 
vyzvednout na poboèce v Komárovì.
Od pondìlí 3.4., zaèala v naší obci oficiálnì 
fungovat služba Èeská pošta PARTNER. 
Pošta se nachází v budovì obecního úøadu na 
Pøerovecká 9/21 a vystøídala tak odstupující 
poboèku Èeské pošty. Poprvé se o této službì 
zaèalo jednat na programu 10. zastupitelstva 
3.11.2015 a hlavním cílem bylo zachování 
poboèky Èeské pošty v naší obci. Na 
dvanáctém zasedání 5.1.2016 byl poštou 

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

oznámen termín otevøení 1.6.2016. Kvùli 
technickým problémùm na stranì Èeské pošty 
došlo k nìkolika odkladùm (viz zápis 14., 15. 
zasedání). Nakonec se pošta Partner otevøela 
3.4.2017. Novou vedoucí pošty a zároveò 
asistentkou starosty je paní Zuzana Kubicová. 
Nové telefonní èíslo pošty je: 604 229 398
Provozní hodiny pošty platné od 3.4.2017.
Pondìlí: 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00 - 10:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Støeda: 8:00 - 9:00 hod. 15:00 - 18:00 hod.
Ètvrtek: 8:00 - 10:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Pátek: 8:00 - 10:00 hod. 13:00 - 14:00 hod.
Sobota, Nedìle: zavøeno
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Svìtlá Hora, který se hrál v sobotu 1.4. v 15:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 3:0 (2:0).
Od 7.4. pøijímají organizátoøi pøihlášky týmù a 
jednotlivcù na druhý roèník fotbalového turnaje 
O Sucholazecký pohár, memoriál Mirka 
Satkeho, který se bude konat v rámci kulturního 
léta 2017 v sobotu 15.7. v 8:30 na obecním 
høišti. Turnaj poøádá obecní úøad ve spolupráci 
s fotbalovými nadšenci. Pøihlašovat své týmy 
mùžete u Ondøeje Heèka 605 156 533 nebo 
u Josefa Doboše ml. 605 288 454.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Kylešovice, který se hrál v sobotu 8.4. v 15:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 3:2 (1:1). 
O týden pozdìji v mistrovském zápase mužù 
Suché Lazce : Velké Hoštice, který se hrál 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Zima byla pro hasièe velmi dlouhá. Jako každý 
rok chtìli zaèít trénovat již od zaèátku dubna, 
ale bohužel nepøálo poèasí, a tak si vedoucí s 
dìtmi krátili èas v hasièárnì opakováním teorie 
a rùznými spoleèenskými hrami. Až pøi první 
akci sluníèko ukázalo, že hasièùm rozhodnì nic 
nezkazí. Poslední dubnovou sobotu totiž 
zorganizovali nejvìtší èarodìjnice a plesniví 
dìdci z øad sucholazeckých hasièù tradièní Slet 
èarodìjnic. Vstupným bylo vajíèko, nejlépe 
v každé kapse. Nejmladší èarodìjnice 
a kouzelníci došli v doprovodu svých dospìlých 
kolegù a kolegyò. Celé odpoledne bylo pro nì 
nachystáno obèerstvení. Po uvítacím slovu 
hlavní èarodìjnice tety Evy si všichni zúèastnìní 
osvìžili pamì� trochou historie èarodìjnictví, 
pøipomnìli si své zvyky a tradice. Následovalo 
kouzelné zaklínadlo a pak už drobotina vyrazila 
k plnìní úkolù na stanovištích. Hrály se netopýøí 
kuželky, cvièilo se umìní hodu na cíl míèkem 
na pavuèinu a kroužkem na kužely. Provìøilo se 
umìní letu na koštìti pøi pøekonávání 
pøekážkové dráhy, zruènost pøi výrobì 
pavuèinky, podobizny své nebo svých zvíøecích 
pomocníkù si èarodìjnice vyobrazily køídami na 
zem a složily si penìženku z papíru, do které si 
ukládaly žetonky. Ty pak mìly možnost vymìnit 
u hlavní èarodìjnice za kouzelné lektvary, 
bonbonky nebo lízátka. Chybìt nesmìlo ani 
vìštìní budoucnosti z èehokoliv a škola vaøení 
lektvarù. Po øádném provìøení svých znalostí, 
zkušeností a nabytí nových dojmù a vìdomostí 
poøádnì vyhládlo, takže skvìlá smaženice na 
chlebu pøišla opravdu vhod. Následné 
hodnocení nejlepších outfitù, makeupù 
a luxusních doplòkù však skonèilo jasnou 
remízou. Nápaditost a provedení má totiž 
stoupající tendenci, a tak vítìzi byli všichni malí 
kolegové. A když symbolickou èarodìjnici 
spolkly plameny hranice s pøáníèky všech 

zúèastnìných, nezbylo než konstatovat, že se 
odpoledne s hasièi opìt povedlo. Témìø 80 
spokojených dìtí a smaženice z cca 319 vajec, 
po které se jen zaprášilo, jsou toho dùkazem.
V pondìlí 8. kvìtna se ve Slavkovì konalo 
okrskové jarní kolo hry Plamen. Na rozdíl 
od podzimního kola, kdy hodnì pršelo a teploty 
se sotva udržely nad nulou, pondìlní dopoledne 
bylo pro výkony mladých hasièù naprosto 
ideální. K bodùm z podzimu byly pøipoèteny 
výsledky dalších 3 disciplín, ve kterých se 
bojovalo. S pøekonáváním pøekážek se dìti 
popraly pøi štafetì dvojic a štafetì 4x60m, 
královnou mezi disciplínami je však vždy 
požární útok. V kategorii mladších žákù se hry 
Plamen úèastnilo 9 družstev, mezi nimi byly 
2 družstva ze Suchých Lazcù. Družstvo jen 
o chlup starších dìtí se umístilo celkovì na 
krásném 4. místì. Dost podstatnì jim k nìmu 
však pøispìli i benjamínci, protože pøi 
podzimním kole se tato dvì družstva spojila. 
Podzimní bronzová pøíèka v závodu požární 
všestrannosti, pondìlní bronz ze štafety dvojic 
a støíbrná pøíèka za požární útok udìlaly všem 
obrovskou radost a dìti se mohou pyšnit dvìma 
poháry. Naši benjamínci, kteøí byli na takovéto 
soutìži prakticky poprvé a chybìly jim body 
z podzimu, si všechno vyzkoušeli a pøíští sezónu 
už budou ostøílení závodníci. Kategorii starších 
žákù zastupovala také 2 družstva z naší obce, 
v silné konkurenci 13ti družstev obsadila 9. 
a 10. pøíèku. Sucholazeètí hasièi se pøidali 
k celorepublikové sbírce Ligy proti rakovinì 
s názvem Èeský den boje proti rakovinì. Tím 
byla letos støeda 10.5. a letošní roèník byl 
vìnován nádorùm hlavy a krku. Prodejem 
symbolických kvìtinek bylo na sbírkový úèet 
Ligy proti rakovinì odesláno krásných 5.323Kè! 
Dìkujeme tímto všem, kteøí pomohli tuto sbírku 
zrealizovat, panu starostovi Petru Oriešèíkovi za 
podporu a pøedevším všem spoluobèanùm, kteøí 
pøispìli koupí kvìtinky i finanèním darem. 

1 688
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v sobotu 15.4. v 16:00 hodin, vyhrály Suché 
Lazce 3:1 (1:1).
Letošní zima zjevnì neøekla poslední slovo, 
když 19. dubna pøekvapila neèekanì prudkým 
ochlazením a následnou snìhovou pokrývkou 
místy až 8 cm vysokou. Prudké ochlazení jistì 
bude mít zásadní vliv na letošní úrodu ovoce 
pøevážnì peckovin (hlavnì tøešní, švestek a 
broskví), které byly zasaženy snìhem v kvìtu. 
V kombinaci s vyšším úhynem vèelstev bìhem 
letošní zimy lze oèekávat velmi slabou úrodu. 
Ještì na Velikonoèní pondìlí byly maximální 
denní teploty 12,9°C a v noci z úterý na støedu 
19.4. spadly na -0,4°C.
V pátek 21. dubna se po 20. hodinì konala 
oslava 72. výroèí osvobození obce. Ta letošní 
probìhla bez tradièního lampionového prùvodu 
a následné oslavy na høišti. Dùvodem bylo 
velmi chladné poèasí, a tak starosta po domluvì 
s vedením školy rozhodl od lampionového 
prùvodu letos upustit. To se podepsalo na nízké 
úèasti u pietního kladení vìncù pøed pamá-
tníkem I. a II. svìtové války. Slavnostního 
ceremoniálu se ujali již tradiènì èlenové SDH 
spoleènì se starostou. Dìkujeme všem, kteøí 
pøišli uctít památku padlých.
Dne 4.4. v 18:15 hod. se konalo 23. zasedání 
zastupitelstva mìstské èásti Suché Lazce, na 
programu bylo mimo jiné: nákup obecního 
majetku - párty stany, majetkové záležitosti 
a øešení dopravní situace na ulici Ve Dvoøe. 
Více na webu 
www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-zastupitelstva
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Slavkov, který se hrál v sobotu 22.4. v 16:00 
hodin, prohrály Suché Lazce 1:3 (0:0)
V nedìli 23. dubna probìhla na støelnici na 
Strážnici soutìž ve støelbì z malorážky "O 
pohár osvobození Suchých Lazcù". Byl to 
již 32. roèník této soutìže, která se konala za 
nepøíznivého aprílového poèasí, kdy se støídalo 
sluníèko s deš�ovými, snìhovými i kroupovými 

pøeháòkami. Velmi studené poèasí se podepsalo 
na úèasti hlavnì nejmladších soutìžících. 
Celkem soutìžilo 24 støelcù. Více na str. 14.
Díky vydatným deš�ùm ve dnech 26.-

2 28.4.2017 kdy napadlo celkem 72mm/m (26. - 
2 2 24mm/m , 27. - 25mm/m , 28. - 28mm/m , 28.4. - 

215mm/m ), vzniklo nebezpeèí zatopení sklepù. 
Nakonec se pøívalové deštì obešly bez nutnosti 
zásahu jednotky JSDH Suché Lazce, která byla 
pøipravena pomoci našim spoluobèanùm.
V sobotu dopoledne 29.4. v 8:00 se konal 2. 
roèník brigády "Suché Lazce slaví Den Zemì". 
V den brigády bylo krásné sluneèné poèasí 
(15°C), avšak pøedchozí den provázelo snìžení 
a déš� s teplotami kolem 5°C! Z celkových 60 
ks bylo vysázeno 52 stromù. Zbylých 8 stromù 
zasadili obecní zamìstnanci v prùbìhu dalších 
týdnù. Stromy se sázely na ulici Pøerovecké po 
levé stranì od domu è.p. 17. až k domu è.p. 37. 
Šlo pøevážnì o výsadbu katalpy a sakury. Dále 
se vysadily stromy u kašny (na) místo 
vykácených bøíz a borovice. Pan René Paláèek 
zajistil frézování paøezù. Obecní úøad dìkuje 17 
brigádníkùm za jejich práci. (David Vavreèka, 
Pavel Nelešovský, Petr Oriešèík, Radim Palzer, 
Radek Matrosz, Šárka Slavíková, Martin 
Oriešèík, Vlastik Oriešèík, Martin Žùrek, David 
Martínek, David Závìšický, Jan Jedlièka, Tibor 
Jedlièka, Jiøí Lerche, Jan Lerche, paní 
Hrabovská, Tereza Vavreèková) Také dìkujeme 
za povzbuzení dobrým sousedùm (Meixnerovi, 

Fotografie z Gulášfestu 2017 - soutìže o nejlepší guláš Suchých Lazcù

foto: Ing. Václav Skuplík, Stanislav Kaštovský

èerven 2017
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Stanovský, Steyer, ...). Náklady na výsadbu byly 
celkem 60 tis. Kè (20 tis. fond mìsta, 20 tis. 
fond starosty SL, 20 tis. obec SL).
Konec dubna 29.4. patøil již tradiènì SDH 
a jejich tradiènímu Sletu èarodìjnic spojeným 
se smažením vajec, kterých letos padlo 319 
a loòský rekord tak nebyl pøekonán. I když 
pøedešlé dny poèasí vypadalo nevlídnì, v den 
smaženice se ukázalo slunce a bylo velmi teplo, 
což se projevilo na vysoké úèasti. Více str. 21.

Zlatníky, který se hrál v sobotu 6.5. v 16:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 4:1 (1:1).
V pondìlí 8. kvìtna se konalo okrskové jarní 
kolo hry Plamen. V kategorii mladších žákù se 
hry Plamen úèastnilo 9 družstev, mezi nimi 
byly 2 družstva ze Suchých Lazcù. Družstvo 
starších dìtí se umístilo celkovì na 4. místì. 
Kategorii starších žákù zastupovala naší obec 
také 2 družstva, v silné konkurenci tøinácti 
družstev obsadila 9. a 10. pøíèku. Více str. 23.
SDH se zapojilo do veøejné sbírky ve prospìch 
Ligy proti rakovinì a zúèastnilo se tak Èeského 
dne proti rakovinì 2017. Sbírka probíhala od 10. 
kvìtna formou prodeje žlutých kvítkù. Podaøilo 
se prodat pøibližnì 167 kvìtinek a vybrat tak 
5.323,-Kè. Celý tento výnos jde na ligu proti 
rakovinì.Více na str. 21.
Ve støedu 10. kvìtna dopoledne se nìkolik 
desítek hasièù (vèetnì JSDH Suché Lazce), 
policistù, strážníkù a èlenù krizového štábu 

V nedìli podveèer 30.4. se konalo ve støedu 
obce tradièní stavìní máje. Mládež roèníku 
1999 si pøipravila krásnou májku. Letos se 
obešlo stavìní máje bez asistence traktoru pana 
Sonka a mládež postavila májku za dohledu 
"rady starších" kolem pùl osmé veèer. 
Dne 3. kvìtna odvysílala TV Polar krátkou 
reportáž o projektu Èeská Pošta PARTENR. 
Videoreportáž mùžete vidìt na našem webu. 
www.suchelazce.cz/aktuality
V pátek 5.5. se po druhé hodinì konala 
odpolední brigáda ve støedu obce, kterou svolal 
starosta. Brigáda navazovala na akci Den Zemì 
2017, na ní byly vysázeny další døeviny. Za 
pochmurného poèasí se podaøilo brigádníkùm 
zvelebit prostor u parkovištì výsadbou nových 
okrasných keøù. Obecní úøad dìkuje za 
obìtavost všem ètyøem brigádníkùm (Tereza 
Vavreèková, Václav Skuplík, Jan Koneèný 
a starosta Petr Oriešèík.)
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 

èerven 2017

Podpoøte náš projekt realizace dìtského høištì hlasováním v internetové anketì!

Pøipravujeme realizaci hracích prvkù høištì ZŠ 
Suché Lazce. Tento projekt realizuje skupina 
dobrovolníkù ze Suchých Lazcù pøedevším 
z nadšení a elánu. Vpravo je jedna z vizualizací 
s umístìním hracích prvkù, které chceme letos 
vybudovat. Jedná se pøedevším o Zamèisko, 
Pergolu s pískovištìm a Tabuli. Hlasujte pro 
naše dìtské høištì a pomozte tak zajistit další 
finance na jeho realizaci. Dìkujeme všem, kteøí 
budou hlasovat pro projekt "Suché Lazce 
dìtem". Hlasujte na odkazu zde: 
https://zdravemestoopava.cz/napady/suche-
lazce-detem-rekonstrukce-detskeho-hriste-zs-a-
ms-suche-lazce/

Další informace na: http://hriste.suchelazce.cz
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Magistrátu mìsta Opavy zapojilo do cvièení 
Integrovaného záchranného systému. 
Nacvièovalo se zvládnutí bleskové povodnì 
v èásti Opavy Vávrovice-Palhanec. V rámci 
cvièení musela být evakuována i základní škola.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Otice, který se hrál v sobotu 13.5. v 16:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 2:0 (1:0).
Sobotní dopoledne 13.5. strávili mladí hasièi se 
svými vedoucími v areálu Dukelských kasáren 
v Opavì na závodì Opavské ligy mládeže. 
Suché Lazce byly zastoupeny dvìma družstvy 
mladších a jedním družstvem starších žákù. 
Všichni si dopoledne moc užili. Více na str. 21.
Ve stejný den se družstvo mužù zúèastnilo 
1. kola okrskové soutìže v požárním sportu 
v Oticích. Soutìžilo se ve dvou disciplínách, 
požárním útoku a poøadové pøípravì. 
Ve dnech 15. až 17.5. probíhal v naší Základní 
škole Suché Lazce sbìr starého papíru.

èerven 2017

foto: D. Satke, D. Závìšický

musí obvykle poèítat s èástkami od 140 do 180 
tis. Kè, a z toho jen náklady na materiál 
v závislosti na typu stroje èítají kolem 60-70 tis. 
Kè. Pøi práci se snaží, aby byla co nejvíce 
zachována autentiènost motorky. Jeho cílem je, 
aby to vypadalo, že nedávno sjela z výrobní 
linky. Pro zvláš� nároèné zadavatele se vytváøí 
umìlá patina (škrábance), což pak dává stroji 
autentiènost a pùsobí používanì, ale zachovale, 
dodal Dominik. Tato patina však musí být co 
nejvíce autentická, takže se dává jen na nejvíce 
namáhaná místa. Pøi renovaci musí být 
zachovány materiály a technické zpracování 
jako pøi výrobì v minulosti, øíká Dominik a 

ukazuje na opletené elektrické dráty od baterie. 
Tyto pùvodní detaily nejvíce ocení právì 
sbìratelé. "Snažím se prodat motorku i s origi-
nálními doplòky jako je pumpièka, opraváøská 
sada s pùvodním obalem a podobnì". Sehnat 
však takový originální materiál chce hodnì úsilí, 
a ne vždy to kupující náležitì ocení, dodal na 
závìr Dominik Satke.

redakce David Závìšický

Máte tip na další zajímavé sucholazecké 
spoluobèany ve svém okolí, kteøí mají nìjaký 
netradièní koníèek nebo záliby? Budeme velmi 
rádi, když nás na nì upozorníte.

V úterý 16.5. odpoledne (12:58:38) byl 
nahlášen požár v oblasti VN Sedlinka. Pøi 
pálení vìtví z vykácených stromu v oblasti VN 
došlo k nekontrolovanému rozšíøení ohnì 
a ohrožení nedaleko zaparkovaného bagru. 
Hašení požáru se zúèastnilo mimo jiné také 
JSDH Suché Lazce (4 èlenové). Pøi požáru 
nevznikla žádná škoda ani zranìní.
Dne 16.5. se konalo 24. zasedání zastupitelstva 
mìstské èásti Suché Lazce, na programu bylo 
mimo jiné: referendum k jižnímu obchvatu 

Radim Palzer, David Závìšický, Josef Doboš 
ml., Jiøí Teichmann ml. a také nejmenší 
pomocníci Albert a Adriana Závìšiètí s Amálkou 
Nelešovskou.)
V sobotu 20.5. se konal na obecním høišti 
v Suchých Lazcích Èeský pohár ve støelbì z 
polní kuše. V poháru se utkala první a druhá 
liga. Suché Lazce již tradiènì zastupoval Klub 
polní kuše Suché Lazce. Oldøich Kubesa získal 
3. místo, Sabina Kubesová 2. místo. Viz str. 10.
V sobotu 20.5. se jednotky sborù dobrovolných 

Komárova a bod rùzné, viz zápisy na webu.
Ve ètvrtek 18.5 po 16. hodinì za krásného 
poèasí probìhlo na školní zahradì velmi 
vydaøené pøestavení ke Dni Matek. Díky 
paním uèitelkám v mateøské i základní škole 
pøedvedly všechny malé i velké dìti 
nezapomenutelné vystoupení. Více na str. 11.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Žimrovice, který se hrál ve ètvrtek 18.5. v 18:00 
hodin, remízovaly Suché Lazce 2:2 (0:2)
V pátek 19.5. se po patnácté hodinì konala další 
odpolední brigáda, kterou "narychlo" svolal 
starosta. Na brigádì se dokonèila výsadba 
dalších døevin a okrasných keøù u obecního 
parkovištì. Tentokrát nás podpoøilo velmi 
sluneèné a teplé poèasí, což se pozitivnì 
projevilo na velké úèasti brigádníkù. Obecní 
úøad dìkuje za práci všem dobrovolníkùm 
(Tereza Vavreèková, Václav Skuplík, Petr 
Oriešèík, Vlastik Oriešèík, Pavel Nelešovský, 
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hasièù statutárního mìsta Opavy utkaly 
v požárním útoku. Ètrnáctý roèník soutìže 
O pohár primátora mìsta Opavy se konal 
na høišti SDH v Komárovì. Naše jednotka 
obsadila páté místo.
V tradièním cyklistickém závodì Silesia bike 
maraton, který se letos konal 20.5., se umístil 
náš spoluobèan Pavel Žùrek (roè. 1974) se 
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Známí neznámíze sucholazecké pøípravky pøedvedly štafetu 
4x60 (mladší žáci), dále štafetu dvojic (starší 
žáci) a dohromady pøedvedly požární útok.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Karlovice, který se hrál v sobotu 27.5. v 17:00 
hodin, remízovaly Suché Lazce 2:2 (1:0).
Dne 27. kvìtna 2017 se konal v naší obci již 
3. roèník Gulášfestu. Úèastnilo se celkem pìt 
týmù. Odborná porota vyhodnotila poøadí 
1. místo - Kameni, 2. místo - Zlomené pušky, 
3. místo - U dvou buøinek, 4. místo - Èervené 
paprièky, 5. místo - Veselé berle, pøièemž týmy 
z 3. - 5. místa dìlil jen nepatrný bodový rozdíl. 
Letošní roèník doprovázelo sluneèné a teplé 
poèasí s teplotami kolem 24°C. Akce se 
úèastnilo kolem 500 lidí. Na konci programu 
Gulášfestu probìhlo slavnostní kácení máje 
roèníku 1999 spojené s losováním o májku. 
Fotografie z Gulášfestu najdete na str. 20.
V nedìli 28. kvìtna se pøed opavským 
Globusem uskuteènil již 6. roèník soutìže 
mladých hasièù v bìhu na 60 m s pøekážkami 
nazvaný Globuscup. Více na str. 24.
Ve stejný den reprezentovaly naši obec 
v Prùmyslovém paláci na Výstavišti Praha 
Holešovice dvì juniorské taneènice a jedna 
z kategorie mini, z opavské taneèní školy 
Dance4life. V kategorii junioøi A s vystoupením 
Sale dosáhly Amálie Paláèková a Nela 
Kubesová a dalších 21 taneènic na 3. místo 
z osmi soupeøù z celé republiky. Dále obec 

start. è. 203 na krásném 4. místì v kategorii 
muži 40-49, 90 km a bez rozdílu kategorií pak 
na celkovém 27. místì. Gratulujeme!
Jirka Lerche ml. se v nedìli 21.5. zúèastnil 
jarního kola okresní soutìže dorosteneckých 
kolektivù, které se konalo v Borové. Po pøiètení 
výsledkù z dvojboje a bìhu na 100 m 
s pøekážkami k výsledkùm z disciplín 
z podzimního kola obsadil Jirka celkovì krásné 
3. místo. Více na str. 23.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Mìsto Albrechtice, který se hrál v nedìli 21.5. 
v 17:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 3:0 (2:0)
V pátek 26.5. v 14:57 se stala poblíž obecního 
domu v Suchých Lazcích hrozivì vypadající 
dopravní nehoda, která se naštìstí obešla bez 
újmy na zdraví. Došlo ke srážce jedoucího 
a stojícího vozidla, které se po nárazu pøevrátilo 
na støechu. Policie ÈR odklonila dopravu a 
hasièský záchranný sbor provedl úklid vozovky.
Letošní festival pøípravek SDH se konal 
v sobotu 27.5. v areálu dolu Michal v Ostravì 
Michálkovicích u pøíležitosti Dne dìtí. Naše dìti 

V tomto èísle Vám pøinášíme rozhovor 
s Dominikem Satke, který se dlouhodobì 
vìnuje renovaci motocyklù. Za dobu pøibližnì 
dvaceti let, kdy se vìnuje pøevážnì renovaci 
èeských motocyklù se mu podaøilo dát nový 
glanc 20 veteránùm. Nìkteré vzácné kousky 
si však nechává, jako napøíklad Norton ES2 
z roku 1961. Tento zahranièní stroj bylo možné 
koupit v Èeské republice jako jeden z mála 
i za socializmu, pøièemž se jednalo jen o nìkolik 
desítek kusù, vysvìtluje Dominik. Mezi 
nejzajímavìjší kousek patøila Jawa 250 z roku 
1935. Avšak za technicky nejlépe zpracovanou 
renovaci si nejvíce považuje model ARIEL 509 
SW z roku 1929.
Je èlenem klubu veteránù v Kravaøích, ale pøi 
úpravách se zamìøuje na spolupráci hlavnì 
s osvìdèenými odborníky ze strojírenství. Obèas 
si zajde pro radu na Pøerovec za starším 

"veteránistou". Dominik má velkou zálibu 
v retro vìcech a obèas se zamìøí i na repase 
hraèek jako napøíklad plechové šlapací auto 
Moskviè a podobnì.
Taková záliba však je velmi èasovì nároèná. 
Dennì stráví nad opravami kolem 8 hodin. 
Pokud by se chtìl renovacemi "slušnì živit", 
musel by roènì opravit 12-13 motocyklù. 
Aktuálnì bere svoji zálibu jako zajímavou 
možnost pøivýdìlku, ale do budoucna plánuje, 
že by se tomuto oboru vìnoval profesionálnì. 
Co se týèe náhradních dílù, není jejich shánìní 
zrovna snadné. Velká èást náhradních dílù je 
tvoøena ze zakoupených starých motorek, které 
se mu podaøilo v minulosti získat. Obèas 
se podaøí nìco sehnat na burze, ale to jen 
výjimeènì. Nìkteré díly se dají poøídit také na 
internetu. Nìkolikrát se také stalo, že opravoval 
veterány lidí, kteøí pøecenili své síly a motocykl 
již nezvládli dát znovu dohromady. Obèas 
se naskytne generální oprava pouze motorù do 
veteránù. Opravená vozidla používá k dennímu 
ježdìní, pøièemž se snaží najet na každém 
opraveném stroji 100-200 km, aby se tak 
vyladily pøípadné chyby. Jednou se totiž stalo, 
že motor po "generálce" se bìhem testù poškodil 
a muselo se zaèít znovu, vzpomíná Dominik. 
Renovace veteránù není žádnou levnou 
záležitostí. Majitel takto renovovaného stroje 

Vážení ètenáøi, v této nové rubrice bychom Vás 
chtìli informovat o zajímavých osobnostech a 
spoluobèanech z naší obce, kteøí mají zajímavé 
záliby nebo osobní a spoleèenské úspìchy. 
Do budoucna bychom zde chtìli pøiblížit také 
zajímavé rodáky a osobnosti naší obce z doby 
minulé. Budeme také rádi za vaše další tipy.

èerven 2017
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Historické fotografie Suchých Lazcù, které se podaøilo zachránit díky obèanùm

Kalendáø akcí v Suchých Lazcích na nejbližší období

V pátek 16.6. a v sobotu 17.6. probìhne 
Numismatická výstava pro širokou veøejnost.
17.6. se koná 1. veøejná brigáda 2017 v rámci 
akce "Ukliïme si Suché Lazce“.
17.6. se koná mistrovské utkání mužù Suché 
Lazce (domácí) vs. Úvalno.
21.6. vás zveme na Olympijský bìh Suché 
Lazce, do kterého se zapojíme bronzovým 
závodem. Na programu jsou i dìtské závody.
24.6. na Strážnici bude Táborový oheò v rámci 
oslav 50. výroèí založení organizace AVZO. 
25.6. od 14:00 hodin probìhne na obecním høišti 
Dìtský den. Poøádá Lazio - TJ Suché Lazce.
Ve dnech 1.7. až 8.7. probìhne již tradièní 
dìtský hasièský tábor 2017, poøádá SDH S.L.
1.7. od 22:00 hodin se koná 6. letní kino na 
obecním høišti v Suchých Lazcích.
5.7. od 9 hodin se koná v areálu støelnice na 

Strážnici, 3. roèník - Nohejbalový turnaj 
trojic, amatérských družstev, poøádá AVZO. 
8.7. od 8:00 hodin probìhne 2. veøejná brigáda
11.7. bude 25. zasedání zastupitelstva S.L.
15.7. od 8:30 hodin probìhne na obecním høišti 
2. roèník fotbalového turnaje Sucholazeckého 
poháru, Memorial Mirka Satkeho. 
22.7. od 22:00 hodin probìhne na obecním høišti 
7. letní kino v Suchých Lazcích. 
5.8. od 14:00 hodin, probìhne ve støedu obce 
u kašny 3. roèník sucholazeckého pivního 
festiválku. Mùžete se tìšit na nìkolik druhù piv, 
èeskou kuchyni a kapelu ApenDixi.
8.8. bude 26. zasedání zastupitelstva S.L.
12.8. od 22:00 hodin probìhne na obecním høišti 
8. letní kino v Suchých Lazcích.
15.8. bude uzávìrka srpnového èísla 
zpravodaje, zpravodaj by mìl vyjít 23.8.2017.

reprezentovala Vanesa Uvírová v kategorii 
extraliga mini A. Spoleènì s dalšími 
taneènicemi získaly 2. místo extraliga mini.
V nedìli 28.5. v dopoledních hodinách probìhla 
již tradièní soutìž tøíèlenných družstev ve 
støelbì z malorážky. Celkem se zúèastnilo 
11 družstev. Zvítìzilo družstvo Dùchodcù 
ve složení Bøetislav Janošek, Richard Dener 
a Zdenìk Moša pøed družstvem nazvaném Vosi 

ve složení Rudolf Volný, Jan Silber a Kateøina 
Silberová a na tøetím místì se umístili Kušisté 
ve složení Sabina Kubesová (nejlepší støelec), 
Václav Pchálek a Oldøich Kubesa. Více str. 14.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Chomýž, který se hrál v sobotu 3.6. v 17:00 
hodin, vyhrály Suché Lazce 2:0 (0:0).
Poèínaje dnem 7.6. mùžou obèané podepisovat 
petièní archy proti vybudování jižního 
obchvatu Komárova, který je plánován pøes 
katastrální území Suchých Lazcù. Místa, kde 
mùžete podepsat petièní arch, jsou: Pošta 
Partner Suché Lazce, Obecní úøad Suché Lazce, 
ZŠ a MŠ Suché Lazce, Kvìtinky od Terezky, 
Restaurace Heja, Hostinec U Baly a Hospùdka 
na høišti. Dìkujeme obèanùm, kterým není 
lhostejná budoucnost naší obce!
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Velké Heraltice, který se hrál v sobotu 10.6. 
v 17:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 4:0 (0:0).

archiv S. Lazce: fond Radek Adamèík 9-12-2016 kopie, nejstarší fottografie Pøerovce se zvonièkou.

èerven 2017

archiv S. Lazce: fond Radek Adamèík 9-12-2016 kopie, hájenka, dùm spisovatele J. Blechty.
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klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Halovou sezónu 2016/2017 jsme zakonèili na 
halovém mistrovství Èeské republiky, které 
se uskuteènilo 25. a 26. bøezna 2017 v Kostelci 
na Hané. Oldøich Kubesa si první den vystøílel 
prùbìžné 3. místo. 
Druhý støelecký den podal stejnì kvalitní výkon 
a v celkovém hodnocení mistrovství Èeské 
republiky se umístil na 3. místì. Sabina 
Kubesová v prùbìžném hodnocení po prvním 
dnu figurovala na prvním místì, když svoji 
nejvìtší soupeøku porazila pouze na støedové 
desítky. Po boji se ale nakonec musela spokojit 
s 2. místem.
První venkovní závod v roce 2017 mìl 
probìhnout 22. dubna v Litultovicích. Tento 
závod byl pro nepøízeò poèasí (neèekanou 
dubnovou snìhovou nadílku) zrušen.
Dalším závodem v poøadí byl závod, který hostil 
oddíl Støelecký klub polní kuše Suché Lazce 
21. kvìtna 2017 na obecním høišti v Suchých 
Lazcích. Tento závod, jako již tradiènì, je 
zapoèítáván do Èeského poháru a Èeské ligy. 

Oldøich Kubesa se na domácí pùdì prostøílel 
na 3. pøíèku. Sabina Kubesová nastøílela svùj 
prùmìr a obsadila 2. místo.
Dne 10.6.2017 probìhne další závod a to 
v Èechách pod Kosíøem. Na tomto závodì se 
rozhodne o reprezentaci na letošní mistrovství 
svìta, které se uskuteèní 10. - 17. èervence 
v Chorvatsku.
Již v minulém vydání Sucholazeckého 
zpravodaje jsme vás informovali, že Natálie 
Mìchová utrpìla v listopadu 2016 úraz a zatím 
i nadále jí její zdravotní stav nedovoluje se 
v souèasné dobì úèastnit závodù. Doufáme, 
že se brzy uzdraví.

Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

èerven 2017

foto: Bøetislav Janošek

Štìpán Heèko, ètvrtou pøíèku obsadila Markéta 
Plachká a páté hodnocené místo obsadila Nela 
Rychtáøová. Všech pìt nejlepších obdrželo 
hezkou odmìnu. Pøed námi je nejdùležitìjší 
akce k 50. výroèí založení naší organizace, 
a tou je táborový oheò, který se uskuteèní 
v areálu støelnice v sobotu 24. èervna. Kromì 
mohutného táborového ohnì si pøijdou na své 
všichni milovníci country písnièek, které si 
spolu zazpíváme u táboráku, dìti si mohou 
opéct špekáèek, bude pøipraveno bohaté 
pohoštìní pro všechny. Ve veèerních hodinách 
budou promítány fotografie z celé padesátileté 
èinnosti naší organizace, rovnìž bude 
promítnuto video z letošního pálení èarodìjnic. 

Poøadatelé tímto zvou všechny obèany 
k pøíjemnì prožitému odpoledni a veèeru. 
Na poøádání této akce se bude podílet také Sbor 
dobrovolných hasièù v Suchých Lazcích. 
Další plánovanou akcí bude 3. roèník turnaje 
v nohejbalu, který se uskuteèní 5. èervence, 
v pøípadì nepøíznivého poèasí je stanoven 
náhradní termín na 8. èervence. Zájemci se 
mohou hlásit u pana Richarda Denera již nyní. 
Startovné, v nìmž je zahrnuta cena obèerstvení, 
je stanoveno na 100,- Kè pro každého èlena 
družstva. Vzhledem k omezeným podmínkám 
(pouze 1 høištì) bude pozváno maximálnì 10 
družstev, a to tìch, které se pøihlásí mezi 
prvními deseti. Ing. Bøetislav Janošek
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Zprávièky ze sucholazecké školièky pohádku Zlatovláska a co myslíte? Byla 
to bomba a sklidily zasloužený potlesk 
i podìkování nejen maminek. Ty jim na oplátku 
napekly spoustu slaných i sladkých dobrot, po 
kterých se po vypìtí ze všech vystoupení jen 
zaprášilo. Co se nesnìdlo, pøišlo k chuti další 
den dopoledne jako svaèinka. Poèasí pøálo 
a všechno, co si žáci školy a dìti školky 
pøipravili, se opravdu povedlo. Jen nás mrzí, 
že se nìkteré maminky dìtí z mateøské školy 
nezachovaly ohleduplnìji po vystoupení jejich 
dìtí, kdy je nechaly pobíhat po zahradì a tím 
všichni rušili probíhající vystoupení školákù. 
Myslím, že si všichni zaslouží stejnou pozornost 
a ohleduplnost! Všem maminkám ale moooc 
dìkujeme nejen za koláèe, ale i za pomoc 
s kostýmy a trpìlivost s pøípravami!
A máme tady èerven, na který se všichni žáci 
velmi tìší, jejich rodièe už ménì, protože zase 
chvíli budou zlobit doma místo školy. V èervnu 
máme v plánu školní výlet do hlavního mìsta 
a rodièùm na chvíli ulevíme, když budou žáci 
spát ve škole se skøítkem Školníèkem.
Tak a to je vše a hop a je tu ... nikoliv lidoop, 
ale dlouho oèekávané prázdniny, 
huráááá!

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Prázdniny se kvapem blíží a nikomu se moc 
nechce obracet nazpátek. Já to za všechny žáky 
školy v rychlosti udìlám. Co se událo od 
posledního zpravodaje? V dubnu jsme pro 
rodièe a všechny dìti ze školy i školky 
uspoøádali Velikonoèní dílny - probíhaly 
ve všech školních prostorách a kromì zdobení 
kraslic se vyrábìly rùzné velikonoèní dekorace 
a pøedávaly velikonoèní nápady a námìty. 
Všichni zúèastnìní odcházeli velikonoènì 
naladìni a snad i spokojeni.
Duben byl letos poprvé také ve znamení zápisu 
do prvního roèníku. Ke Šmoulùm do jejich 
školní vesnice zavítalo 12 adeptù - prvòáèkù, 
všichni byli velmi snaživí a šikovní a na všech 
stanovištích dokazovali, že jsou na vstup do 
školy opravdu pøipraveni. Do prvního roèníku 
v novém školním roce tedy nastoupí 10 žákù, 
dvìma žákùm byl udìlen odklad školní 
docházky.
Kvìten je pro nás spojen s velkou nervozitou 
a pilným nacvièováním - blíží se Den matek 
a s ním spojená již tradièní Koláèová slavnost 
na školní zahradì. Letos dìti s paní uèitelkou 
Lichovníkovou nacvièily muzikálovou 
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Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

Realizace akcí v 50. roce trvání 
støelecké organizace.

V prùbìhu prvních pìti mìsícù tohoto roku 
organizuje Asociace víceúèelových základních 
organizací technických sportù a èinností 
- poboèný spolek Skála v Suchých Lazcích 
(dále jen AVZO) èinnost dle schváleného plánu 
èinnosti, který jsme pøedstavili v minulém 
vydání Zpravodaje.
Sezónu jsme zahájili brigádou na zprovoznìní 
areálu støelnice na Strážnici, kde byly 
odstranìny podpìry laminátové èásti støechy, 
byl proveden celkový úklid a provedena nutná 
údržba objektù. Vyrobili jsme ètyøi nové lavice 
a zprovoznili vodovod.
První sportovní akcí byl 32. roèník "Poháru 
osvobození Suchých Lazcù", což je soutìž 

ve støelbì z malorážky. Celkem se zúèastnilo 
24 soutìžících. Za pøíznivého, i když chladného 
poèasí, bylo dosaženo vynikajících výsledkù. 
V kategorii seniorù obsadili první tøi místa 
støelci ze støeleckého klubu Hluèín a to Miroslav 
Kyèerka nástøelem 293 bodù pøed Milanem 
Albrechtem (roèník 1938) s 291 bodem a tøetí 
se umístil Josef Hrbáè s 286 body. Nejlepším 
z místních soutìžících byl Bøetislav Janošek 
s 277 body. V kategorii mladších støelcù zvítìzil 
David Tesaø z SKK Hluèín s 292 body, 
z místních se pak nejlépe umístil Pavel 
Nelešovský pøed Sabinou Kubesovou. Další 
velmi vydaøenou akcí byla soutìž tøíèlenných 
družstev ve støelbì z malorážky, která se 
uskuteènila 28. kvìtna. Slušná úèast 11 družstev 
za velmi teplého poèasí byla provázena dobrou 
náladou a kvalitními výkony. Tøeba uvést, že 
jednotliví soutìžící støíleli z vylosované pušky 
a bez použití pomocných øemenù a podpìr. 
Vzhledem k tìmto nestandardním podmínkám 
byly výsledky velmi hodnotné. První místo 
obsadilo družstvo dùchodcù ve složení 
B. Janošek, R. Dener a Z. Moša celkovým 
nástøelem 361 bodù. Na druhém místì se 
umístilo družstvo ve složení R. Volný, J. Silber 
a K. Silberová výkonem 325 bodù a tøetí 
skonèilo družstvo kušistù S. Kubesová, 
V. Pchálek a O. Kubesa s 320 body.
Rovnìž v nedìli 28. kvìtna v odpoledních 
hodinách probìhla v areálu støelnice na Strážnici 
soutìž dìtí ve støelbì ze vzduchové pušky, 
doprovázena dalšími disciplinami pro nejmenší 
úèastníky akce. Mimo soutìž ve støelbì na terèe 
si dìti zastøílely na sklopky, zaházely míèkem 
do terèe pro kuše, provìtraly ruské kuželky 
a projely se "minovým polem" na kolobìžce. 
Každé dítì pak nakreslilo køídou obrázek na 
asfaltovou plochu høištì. Každé ze 24 dìtí, které 
aktivnì prošlo všemi disciplínami, obdrželo 
sladký balíèek. Ve støelbì na terè zvítìzil Kamil 
Janošek pøed Filipem Martínkem, tøetí byl 



strana strana

davedesign - SL zpravodaj  str 12., 13.

www.suchelazce.cz

12. 13.

S eu cc zh aé   L 

377

èerven 2017

Mateøská škola Suché Lazce

Pomalu, ale jistì se blíží konec školního roku. 
Ale než se spoleènì všichni rozlouèíme, 
pøevážnì tedy s pøedškoláky, kteøí po letních 
prázdninách nastupují povinnou školní 
docházku, vydáme se 8.6.2017 na sportovní 
výlet k Vodníku Slámovi a 13.6.2017 
do ostravského Planetária. Doufáme, že 
k nám poèasí bude pøívìtivé, abychom si výlety, 
co možná nejvíce užili.
V letošním školním roce se rozlouèíme celkovì 
s 11 dìtmi, které po letních prázdninách 
nastoupí do základní školy. Rozlouèení 
pøedškolákù probìhne 26.6.2017 a o pár dní 
døíve ty nejodvážnìjší dìti pøespí spolu se 
školáky v mateøské škole. Kdybych mìla pár 
slovy shrnout celý školní rok 2016/2017, 
napsala bych, že byl všelijaký. Byl nároèný, 
ale bezesporu i úspìšný, a za to jsme my, 
uèitelky, velice rády. Všechny dìti, 
od nejmenších až po nejstarší, se bìhem roku 
postupnì rozvíjely ve všech oblastech a hlavnì 
navazovaly nová pøátelství, zejména mezi 
sebou. Spoleènì se úèastnily rùzných akcí, 
poøádaných mateøskou i základní školou. 
Od návštìv divadel, programu Klubíèka, 
gymnastiky, návštìvy zvíøátek, èarodìjnického 

Fotografie ze sportovního odpoledne klubu dùchodcù Suché Lazce - Veselé berle

Klub dùchodcù v Suchých Lazcích Veselé berle 
se úèastnil 7. èervna 2017 v 15 hodin soutìžního 
sportovního odpoledne na hasièském høišti ve 
Štítinì. Soutìže se úèastnila družstva ze Štítiny, 
Nových Sedlic, Mokrých Lazcù, Suchých Lazcù 
a Lhoty u Opavy. Naše družstvo se umístilo na 
krásném 4. místì. Akce se vydaøila a všichni 
jsme se dobøe bavili. Celou akci moderoval 
starosta obce Štítiny a pro úèastníky her bylo 
pøipraveno obèerstvení. 
Všichni také obdivovali naše krásné dresy 
a pìkné logo našeho klubu. 

Za klub dùchodcù Jindøich Louda

foto: Jindøich Louda a Stanislav Kaštovský

dopoledne až po vystoupení pro rodièe. Letos 
jsme pro rodièe pøipravili celkem tøi ukázky 
našeho spoleèného úsilí. Podzimní tvoøeníèko 
spojené s vystoupením dìtí, Vánoèní vystoupení 
dìtí pro Ježíška a poslední velkou akcí byla 
Zahradní slavnost pro maminky. Dìti 
z mateøské školy si pro tuto událost pøipravily 
vystoupení motivované zvíøátky, protože ta je 
provázela po celý školní rok. Nacvièily taneèky 
na písnì Máme rádi zvíøata, Mami, vem mì 
do ZOO, Pìt minut v Africe, Jedeme na výlet. 
Ukázaly také, že si umí zapamatovat krátké 
øíkanky s pohybem i delší verše a písnì.
A na závìr maminkám pøedaly i své dáreèky 
vyrábìné s láskou k nim. Myslím si, že se dìtem 
vystoupení moc povedlo a pøedvedly, jak jsou 
kreativní a šikovné a doufám, že nejen 
maminkám udìlaly radost. 
Na závìr bych ráda podìkovala nejen rodièùm 
dìtí, ale všem lidem za sponzorské dary, kterými 
pøispívají mateøské škole. Úspìšný byl i jarní 
sbìr papíru, za což bych také velmi ráda 
podìkovala. Nemalé díky patøí rovnìž Klubu 
rodièù, bez kterého by mnoho akcí a událostí 
nebylo. Dìkujeme a doufáme, že i další školní 
rok bude pokraèovat v duchu toho už brzy 
starého. 

Tereza Èeperová
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