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opìt Vás srdeènì zdravím u dalšího vydání 
našeho Sucholazeckého zpravodaje. Zaèalo 
nám sucholazecké kulturní léto a já doufám, 
že si všichni v programu najdete to „své“ 
a budete se náležitì bavit nejen jednou akcí, 
ale celým programem kulturního 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 srpnu 2018, 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 2018 náklad 320 výtiskù
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Je pro Vás nachystán program, který je tentokrát 
poprvé doplnìn akcí "Suché Lazce darují 
krev" a já bych Vás chtìl poprosit, kdo darujete 
krev anebo chcete jít poprvé darovat krev, 
abyste využili této akce. Samozøejmì je to plnì 
dobrovolné a v pøípadì, že této nabídky 
využijete, je pro každého, kdo bude darovat krev 
jeden poukaz na vyšetøení v rámci "Dne zdraví" 
zdarma. Akce Suché Lazce darují krev konèí 17. 
srpna 2018. Následnì za každého, kdo daruje 
krev v tomto období, obecní úøad Suché Lazce 
ještì vysadí jeden strom v katastru naší obce. 
V úvodu mi dovolte zmínit jednu dùležitou vìc, 

kterou je tzv. GDPR neboli ochrana osobních 
údajù. Informace k této záležitosti jsme povinnì 
zveøejnili na našich webových stránkách a já 
také využívám tohoto prostoru v obecním 
zpravodaji k tomu, abych Vás informoval, 
že GDPR je v platnosti od 25.5.2018 a povinné 
informace jsou zveøejnìny na webových 
stránkách Suchých Lazcù. Jak je již zvykem, 
také bych velmi rád podìkoval všem 
dobrovolníkùm za naplnìní kulturního 
programu v obci, který obsahoval tyto akce: 
Dìtský den (TJ Suché Lazce), Nohejbalový 
turnaj (AVZO), Gulášfest, Støelecký den 
(AVZO), Den proti rakovinì (SDH), T-Mobile 
olympijský bìh a zvláštì bych rád podìkoval 
všem, kteøí se podíleli na organizaci akce 100 
let republiky, která byla vìnována výroèí 
vzniku Èeskoslovenska a byla spojena s oslavou 
osvobození obce. Tato velmi vydaøená akce 
dùstojnì oslavila sté výroèí. Na podzim 
chystáme další akci k výroèí a nechte se 
pøekvapit programem. Pøi dìkování bych ještì 
rád zùstal, a velké DÌKUJI patøí všem, kteøí 
podpoøili náš projekt Workoutového a dìtského 
høištì na obecním høišti, kdy jsme v celkovém 
hlasování získali druhé místo a náleží nám 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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Jedná se o bìh na 60 m, pøi kterém musí dìti 
pøekonat atletickou pøekážku, starší chlapci pak 
bariéru, s hadicemi v ruce zdolat kladinu 
a zapojit hadice do rozdìlovaèe a na proudnici. 
Toto soutìžní klání je prestižní soutìží a svìdèí 
o tom velký zájem sborù z celého kraje. Letos se 
na startu vystøídalo celkem 207 nadšených 
hasièù ve vìku od 5 do 15 let. Sucholazecké 
hasièe reprezentovali 4 zástupci. Natálie 
Nováková a Kryštof Humlíèek v kategorii 
mladších žákù, Antonie Kostøibová a Petr 
Beinhauer v kategorii starších žákù. Všichni 
mìli 2 pokusy a všichni ze sebe dali maximum, 
aby dosáhli co nejlepších výsledkù. Poèasí bylo 
skuteènì parné a konkurence hodnì tvrdá, ale 
naši mladí hasièi ostudu rozhodnì neudìlali. 
Všem jim patøí velké díky! Poslední soutìž této 
sezóny mìli mladí hasièi v nedìli 3.6. na 
fotbalovém høišti ve Velkých Hošticích. Mohlo 
by se zdát, že právì toto kolo pronásleduje 
špatné poèasí, loni hasièi v Hošticích hodnì 
zmokli, letos do deštì chybìlo jen málo. Vysoká 
úèast týmù je pro jarní kolo Opavské ligy 
mládeže typická. V nedìli se soutìže zúèastnilo 
13 družstev starších a 16 družstev mladších 
žákù. Suché Lazce byly zastoupeny tentokrát jen 

Letos slavíme 110 let od postavení nové školy. (foto 1965) Více str. 14.

1 družstvem mladších a 1 družstevem starších 
žákù, ale všichni si to náležitì užili. Disciplíny 
požární útok a štafeta 4x60m klaply na 
výbornou obìma týmùm, a tak odjíždìli 
spokojeni vedoucí i dìti. Nesmíme zapomenout 
ani na naše nejmladší benjamínky. Pilnì totiž 
trénuje také naše pøípravka. Svou premiéru mìli 
16. èervna ve Štìpánkovicích, kde drobotina 
všem ukázala, co si pøipravila. Spoleèné 
ukonèení této opravdu nabité jarní sezóny mìli 
hasièi v pátek 22. èervna u hasièárny.
Všem pøejeme krásné, klidné léto plné 
úžasných zážitkù a už teï se tìšíme, až se zase 
v záøí uvidíme. za SDH Pavla Benšová

cerven
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zasloužená výhra v podobì 255 000 Kè. Zhruba 
200 000 Kè doplatí mìstské èást Suché Lazce 
a v prostoru pøed obecním høištìm vznikne 
workout, dìtské høištì a nové posezení 
s pergolou. Celou akci bude realizovat firma na 
základì poptávkového øízení. Dále urèitì stojí 
za zmínku oprava kulturního zaøízení. 
Zastupitelstvo mìstské èásti schválilo opravu 
v celkové výši dle nabídky za 1 251 000 Kè. 
V této opravì jsou obsažena nová krytina 
støechy, oplechování, svody, nové stropy, 
omítky, obložení, podlahy, sociální zaøízení, 
elektroinstalace a odpady. Souèástí opravy bude 
také výmìna vybavení kulturního zaøízení za 
cca 300 000 Kè a nové vybavení bude v podobì 
nových stolù, židlí a dveøí. Po celkové opravì 
bude kulturní zaøízení nabízet moderní zázemí 
pro akce nejrùznìjšího typu. Osobnì jsem moc 
rád, že se tato oprava realizuje, protože byla 
opravdu nutná.

Jak jsem Vás informoval již v minulém vydání 
sucholazeckého zpravodaje, jednáním s RKL 
jsme docílili, dle mého názoru úspìchu, a to 
v podobì ozelenìní celé jižní strany stávajících 
objektù RKL, jakož i nového objektu, který se 
již pøipravuje k realizaci. Pùjde o pás smíšeného 
lesa o šíøce 15-20 m s výsadbou 132 ks stromù 
a 264 keøù. Ozelenìní je naplánováno tak, aby 
plnilo roli estetickou, krajinnou, ale také 
protihlukovou. Samozøejmì nìjaký èas bude 

www.suchelazce.cz
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Mezi hasièi jsou pravidelní dárci nejen krve, 
ale také plazmy. Páteèní prvodárci u jednoho 
odbìru jistì nezùstanou a vìøíme, že se k nim 
brzy pøidají i ti, kterým to napø. zdravotní stav 
nebo pracovní povinnosti nedovolily. Tato 
spoleèná akce mìla nejen pøispìt dobré vìci, 
ale také motivovat širokou veøejnost. 
Za chladného poèasí, pøipomínajícího spíše 
podzimní kolo hry Plamen, se v sobotu 19.5.  
uskuteènilo v Hnìvošicích okresní kolo 
mládeže pro sezónu 2017-2018. Jedno družstvo 
mladších žákù sucholazeckých hasièù se do 
tohoto kola probojovalo z okrskového kola 
konaného 8.5. na místním høišti. V poètu 9 èlenù 
své síly zmìøili s 9 kolektivy okresu ve 4 
disciplínách (požární útok, štafeta dvojic, štafeta 
400m CTIF a štafeta 4x60m). Vše zvládli bez 
jakýchkoliv trestných bodù, nicménì jejich 
pøipravenost a perfektní provedení se projevilo 
v èasech jednotlivých disciplín. Nìkdo musí být 
poslední a tentokrát zbylo toto místo na Suché 
Lazce, ale skvìlá byla už jen úèast ve vyšším 
kole. Dìti takto završily svou reprezentaci mezi 
mladšími žáky a my jim pøejeme, aby jim jejich 
nadšení a bojovnost vydržely i v dalších 
sezónách v tvrdé konkurenci již mezi staršími 
žáky. V nedìli 27. kvìtna probìhl na Tyršovì 
stadionu v Opavì další roèník soutìže 
v šedesátkování jednotlivcù mladých hasièù. 

Byla uchránìna rekreaèní chata a blízký lesík. 
SDH Suché Lazce se znovu pøipojilo 
k celorepublikové sbírce Ligy proti rakovinì 
s názvem Èeský den proti rakovinì. Dnem ve 
znamení žlutých kvítkù byla letos støeda 16.5. 
Tematickým zamìøením byly nádory tlustého 
støeva. Úèelem celé sbírky je získání finanèních 
prostøedkù na nádorovou prevenci, zlepšení 
kvality života onkologických pacientù, podporu 
onkologického výzkumu a vybavení 
onkologických pracoviš�. Podtextem je však 
šíøení osvìty a výzva k prevenci. Hasièi sbírku 
podpoøili zprostøedkováním prodeje 
symbolických kvìtinek na 6 místech v Suchých 
Lazcích a Opavì. Na sbírkový úèet Ligy proti 
rakovinì bylo odesláno krásných 6.890Kè, tedy 
o cca 1000Kè více než vloni! Dìkujeme tímto 
všem, kteøí nám pomohli tuto sbírku 
zrealizovat, panu starostovi Petru Oriešèíkovi 
za podporu a pøedevším všem spoluobèanùm, 
kteøí pøispìli koupí kvìtinky i finanèním darem. 
Velice si toho vážíme! Pro mìsíc kvìten byla 
vyhlášena Krajským sdružením hasièù MSK 
ve spolupráci s Okresními sdruženími hasièù 
a Sbory dobrovolných hasièù akce pod názvem 
Daruj krev s dobrovolnými hasièi. Také 7 
našich èlenù se k této akci pøidalo a v pátek 18. 
5. si na transfuzní stanici v Opavì spoleènì 
nechali vzít celkem 3,5 l krve rùzných skupin. 
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trvat, než celý pas zelenì dosáhne stavu plné 
funkènosti, ale považuji tento návrh za úspìch 
a jsem rád za to. Také je v rámci rozhodnutí EIA 
uvedeno, že ve skladech nebudou uloženy 
karcinogenní látky, což také byla jedna z vìcí, 
ze které jsme mìli strach. Každopádnì chci 
podìkovat i panu Suchánkovi z RKL, který vedl 
jednání s obcí konstruktivnì a výsledkem je 
snad spokojenost na obou stranách. Viz 
vizualizace ozelenìní vlevo. Z investièních akcí 
samozøejmì nesmím zapomenout už na tolikrát 
zmiòovaný chodník podél ulice Pøerovecká, 
o kterém jsem napsal již mnohé a je hlavní 
investicí mìstské èásti Suché Lazce v období 
2014 - 2018, kterou si obèané sami vybrali 
v rámci veøejného projednávání. V tuto chvíli 
máme stavební povolení, akci krytou 
finanènímu prostøedky ve výši 5 200 000 Kè 
a v souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na 
zhotovitele. V dobì, kdy budete èíst tyto øádky, 
bude již vybrán a realizace dle harmonogramu 
by mìla zaèít 27.8.2018 a mìla by trvat cca 3 
mìsíce. To, proè musíme zaèít 
až tak pozdì, je samozøejmì rekonstrukce 
vodovodu na ulici Pøerovecká, kterou bude 
provádìt SmVak a zaène 25.6. 2018. Prosím 
všechny obèany o opatrnost pøi projíždìní 
stavbou a samozøejmì také spoluobèany, kteøí 
bydlí pøímo na místì stavby, o trpìlivost. Celá 
akce se chystala tøi roky a musíme to teï 
dokonèit. Odmìnou bude chodník, který se 
v naší obci øeší od roku 2001 a to nejdùležitìjší 
je, že bude výraznì zvýšena bezpeènost pro 
chodce v rámci tohoto úseku. V rámci fungování 
obecního úøadu bych Vás rád upozornil na jednu 
novinku, a to na možnost pøístupu na veøejný 
internet a dále pak možnost tisku èernobílých 
a barevných kopií a dále také na možnost 
zalisování papíru ve formátu A3 a A4 do 
plastového obalu. Další novinkou bude 
také možnost zaplacení poplatkù nejenom 
v úøedních hodinách, ale také v dobì, kdy je v 
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provozu naše pošta PARTNER. Vše již èeká 
pouze na odborné zapojení pracovníkem 
Magistrátu mìsta Opavy a já jsem rád, že opìt 
rozšiøujeme služby pro naše obèany. Urèitì 
za zmínku stojí to, že jsme museli odstranit náš 
"vánoèní stromeèek" pøed obecním úøadem, 
který bohužel kompletnì celý uschl. Vysadili 
jsme nový a já mu pøeji, aby vydržel mnohem 
déle než jeho pøedchùdce. Poslední informace, 
které vzešly z dotazù obèanù, se týkají opravy 
vpustí na hlavní cestì a vybavení kulturního 
zaøízení. Vaše dotazy smìøovaly na to, proè 
je oprava tak enormnì dlouhá. Odpovìï jsem 
zjiš�oval pøímo u realizátora, což je správa 
silnic MSK a odpovìï je taková, že je zde 
dlouhá technologická pøestávka pøi tuhnutí 
betonu a dále pak správa silnic MSK èeká na 

vhodnou akci, kterou mùže spojit s asfaltováním 
vpustí v Suchých Lazcích, jelikož se jedná 
o malý odbìr živièného povrchu a je nutné tuto 
akci spojit s nìjakou jinou akcí. V pøípadì 
vybavení kulturního zaøízení, jsem byl 
dotazován, co se stalo se souèasným vybavením, 
jako jsou radiátory, talíøe, sklenièky atd. 
Všechno toto vybavení zùstává nadále souèástí 
kulturního zaøízení a bude se využívat i nadále 
po opravì "kulturáku". 
V závìru mi dovolte popøát Vám krásné léto, 
všichni si užijte dovolenou, dìti a� si užijí 
tábory èi jiné aktivity v rámci velkých prázdnin. 
Budu si pøát, a� se Vám líbí celé kulturní léto 
v Suchých Lazcích a u dalšího vydání 
Sucholazeckého zpravodaje na shledanou. 

starosta Mgr. Petr Oriešèík

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Pavel Nelešovský
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Zdravíme všechny pøíznivce a nadšence bìhu. 
Tuto støedu 20. èervna se konal na obecním 
høišti druhý roèník T-mobile olympijského 
bìhu v Suchých Lazcích. Dìtské závody zaèaly 
od 16 hodin a hlavní závod dospìlých pak v 18 
hodin. Pro dìti byl pøipraven doprovodný 
program v podobì kolotoèe a cukrové vaty. 
Všechny tratì byly stejné jako loni. Dìti 
soutìžily na høišti, dospìlí pak bìželi z høištì 
smìrem na Komárov k JZD a zpìt. Zmìna 
oproti minulému roku byla v on-line registraci, 
aby odpadl výbìr penìz na místì (kvùli EET). 
Do letošního roèníku se pøihlásilo 20 dìtí a 13 
dospìlákù. Nechybìla asistence doktora MUDr. 
Víta Kašpárka. Poèasí nám pøálo a støedeèní 
sportovní odpoledne si všichni skvìle užili. 
Nechybìlo nìkolik fanouškù, kteøí vytvoøili tu 

správnou sportovní atmosféru. Do cíle dobìhli 
všichni, bez újmy na zdraví. Výsledky: 
Hlavní závod: 1. Diehel Daniel (18:24), 2. 
Jeziorski Piotr (20:05), 3. Pospíšil Petr (20:07). 
Ženy: 1. Žùrková Radka (celk. 5.), 2. Vavøíková 
Michaela (celk. 7.), 3. Minaøíková Veronika 
(celk. 8.). Dìti 1. závod: 1. Minaøíková Ema, 
2. Pivoda Lukáš, 3. Bulka Tadeáš. Dìti 2. závod: 
1. Rataj Jan, 2. Holuša Matyáš, 3. Minaøík 
Matìj. Dìti 3. závod: 1. Janošková Veronika, 
2. Plachká Katka, 3. Nelešovská Tereza.

místostarosta Pavel Nelešovský

neudìlat sebemenší chybu, neztratit koncentraci 
a nezaváhat. Tradiènì nejzajímavìjším 
a i divácky nejoblíbenìjším byl požární útok, 
hasièi mìli jen 1 pokus, bohužel ne všem se pøi 
nìm daøilo. SDH Suché Lazce bylo zastoupeno 
3 družstvy v kategorii mladších a 1 družstvem 
mezi staršími žáky. Celkovì tedy bojovalo 
13 kolektivù mladších a 15 kolektivù starších 
žákù. Divácká podpora byla ohromná a dìti se 
moc snažily. Jedno z našich mladších družstev 
obsadilo celkovì 4. místo a postoupilo tak do 
okresního kola, které se konalo 19. kvìtna 
v Hnìvošicích. Akce mìla velký úspìch, poèasí 
pøálo, závodníci odjíždìli spokojeni, nezranìní 
a vedoucí nadšeni z pøipravenosti a organizace 
celé akce. Mockrát dìkujeme všem za pomoc 
a podporu. Výsledky hry Plamen:
Mladší žáci (Lucka) 10., mladší žáci (Amálka) 
7., mladší žáci (Pavla) 4., starší žáci 13.
Na další soutìž vyrazili mladí hasièi v sobotu 
12. 5. dopoledne do areálu Dukelských kasáren 
v Opavì, kde probìhlo jedno z kol okresní ligy 
mládeže v požárním sportu. Mladí hasièi 
zmìøili své síly v požárním útoku a také ve 
štafetì požárních dvojic. Suché Lazce mìly 
zastoupení opìt 3 družstev mladších žákù 
a 1 družstva žákù starších. Mezi 19ti kolektivy 
obsadili sucholazeètí mladší 11., 13. a 16. místo. 
Starší žáci se v konkurenci taky neztratili. Téhož 
dne odpoledne se v Milostovicích uskuteènil již 

15. roèník soutìže "O pohár primátora mìsta 
Opavy". Jedná se o soutìž, kterou vyhlašuje 
primátor pro zásahové jednotky zøizované 
mìstem. Soutìž je specifická svými pravidly, 
napøíklad, že veškerý materiál k útoku si 
družstvo pøiveze na vozíku nebo tím, že úkol, 
který hasiè bude plnit pøi požárním útoku, si 
vylosuje teprve na startu. Letos se jednotka po 
problémech s èerpadlem, které je jednotné, 
umístila na nebodovaném místì. Pøipravenost 
zásahové jednotky však skuteènì provìøil požár. 
V pondìlí 14.5.2018 v 12:34h byl jednotce 
sboru dobrovolných hasièù operaèním 
støediskem IBC vyhlášen poplach - požár 
polního porostu, trávy. Jednotka vyjela 
v pøedepsaném èase v poètu 1+3. Jednalo 
se o požár v blízkosti pøehrady Sedlinka 
(momentálnì vypuštìné v rekonstrukci) 
u pøepadové hrany pøehrady. Po pøíjezdu 
k zásahu byla na místì již profesionální jednotka 

z Opavy, naše jednotka byla velitelem zásahu 
urèena k hasebním a dohasovacím pracem. 
Byl zasažen pás v délce asi 50m a šíøce 10m. 
Naštìstí se požár podaøilo vèas lokalizovat, 
vzhledem k silnìjšímu vìtru a déletrvajícímu 
suchu se požár mohl rychle rozšíøit. Dále 
k zásahu pøijela cisterna HZS MSK Opava 
a jednotka z Opavy - Komárova. Zásah trval 
okolo 2 hodin. Nevznikla žádná vìtší škoda, 
nikdo nebyl zranìn, pøíèina požáru je neznámá. 
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Dne 13. bøezna v 18:15 hod se konalo 30. 
zasedání zastupitelstva Suché Lazce. Na 
programu bylo: ... 3. Schválení dotací pro složky 
v Suchých Lazcích, ...7. Schválení výbìrového 
øízení na zhotovitele opravy KZ, 8. Schválení 
prostor pro svatební obøady v Suchých Lazcích, 
9. Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu 
obchvatu Komárova, 10. Chodník Pøerovec, 11. 
Oprava vjezdu v centru obce (Moštárna) Více 
na webu: www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-
zastupitelstva.
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspìšnìjší 
sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za 
rok 2017 se uskuteènilo dne 17.3. ve Slezském 
divadle v Opavì. V nìkterých kategoriích byli 
také sucholazeètí sportovci. Za dospìlé 
jednotlivce to byl Gardavský Jan - travní 
lyžování - TJ Star Suché Lazce (2. místo), 
Kubesová Sabina - støelba z polní kuše - SKPK 
Suché Lazce (7. místo) a v juniorech za 
jednotlivce pak Beková Kateøina - kanoistika - 
Kánoe klub Opava (Suché Lazce) (5. místo). 
Všem sportovcùm gratulujeme.
V pondìlí 26.3. SH ÈMS - krajské sdružení 
hasièù udìlilo SDH Suché Lazce Pamìtní list, 
jako výraz podìkování za úèast na akci Daruj 
krev s hasièi 2017. V roce 2017 se z SDH SL 
zapojili dva hasièi. (David Vavreèka a Jiøí Valík)
Obecní úøad Suché Lazce pøijímal od 27.3. 
návrhy na zmìnu územního plánu mìsta Opavy. 
Zastupitelstvo Suché Lazce jednalo na svém 
zasedání o možnosti zpracování návrhù na 
zmìnu územního plánu mìsta Opavy, který byl 
novì schválen a je platný od 2.1. Zastupitelstvo 
se zpracováním návrhù souhlasilo a tímto 

vyzvalo všechny spoluobèany a majitele 
pozemkù v katastrálním území Suché Lazce, 
aby v pøípadì, že mají snahu o zmìnu územního 
plánu mìsta Opavy, s návrhem na zmìnu 
územního plánu oslovili Obecní úøad Suché 
Lazce. Termín podání návrhù byl do 31. kvìtna. 
Tyto návrhy sucholazecké zastupitelstvo 
zpracuje a jako spoleèný návrh bude prosazovat 
zmìnu územního plánu mìsta Opavy.
Ve dnech 13.4. (07:30 - 10:30 a 11:00 - 15:00), 
18.4. (08:00 - 14:00), 20.4. (07:30 - 13:00 a 
11:00 - 15:00) došlo v naší obci k plánovaným 
odstávkám a pøerušení dodávky elektøiny. 
Iniciátorem a souèasnì realizátorem byla 
spoleènost ÈEZ Distribuce.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Hradec n. M., který se hrál v sobotu 31. bøezna 
v 15:30 hodin, vyhrály Suché Lazce 7:1 (3:0). 

V úterý 3.4. odpoledne zaèala rekonstrukce 
obecního køíže (1897) u školy. První fází byla 
jeho demontáž. Dále následovala jeho oprava 
v novosedlickém kamenictví pana Kaštovského.
V úterý 15. kvìtna byl køíž znovu nainstalován. 
Celá skupina dobrovolníkù, která renovaci 
provádìla, odvedla skvìlou práci. Obecní úøad 
Suché Lazce chce tímto podìkovat všem, kteøí 
se podíleli na opravì køíže, zvláštì pak panu 
Martinu Pavlorkovi ze Štítiny (vnuk Václava 
Steyera), který zaplatil celou renovaci køíže!
Jarní práce v obci byly zaèátkem dubna již 

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

si své èarodìjnické kostýmy dozdobily krásným 
šperkem. Vlastnoruènì vyrobené penìženky 
z papíru pomohly uhlídat dìtem žetonky, aby 
si je pak smìnily za nìjakou dobrùtku nebo 
kouzelný lektvar. Tradièní smaženice 
z rekordních 379 ks vajec pøišla k chuti urèitì 
všem a hned se po ní zaprášilo. A mezi vzkazy, 
které shoøely spolu se symbolickou èarodìjnicí 
na hranici, urèitì bylo i pøání, aby se všichni ve 
zdraví sešli zase pøíští rok. Od zaèátku mìsíce 
dubna trénují hasièi v hasièárnì a na cvièišti 
u høištì. První soutìže se zúèastnilo družstvo 
žen a mužù dne 5. kvìtna v Oticích. Na zdejší 
okrskové soutìži vybojovaly ženy zkušenì 
2. místo a postup do okresního kola. Naši muži 
byli celkovì na 5. místì.
Úterý 8. kvìtna bylo pro mladé hasièe nejen 
dnem volna, ale pøedevším dùležitým dnem 
sezóny. SDH Suché Lazce ve spolupráci 
s okrskovým sdružením dobrovolných hasièù 
a za podpory mìsta Opavy uspoøádalo na 
obecním høišti okrskové kolo hry Plamen. Hra 
Plamen se skládá z podzimního a jarního kola. 
Výsledky ze tøí disciplín, ve kterých hasièi 
mìøili své síly v úterý, jsou pak pøièteny 
k výsledkùm z podzimu. Ve štafetách CTIF 
a 4x60m s pøekážkami se ukázala nejen 
pøipravenost, ale také spolupráce a pøesnost 
všech závodníkù. V boji o vteøiny je dùležité 

Jarní mìsíce mívají hasièi opravdu perné 
a nejinak tomu bylo i letos. Tréninky, soutìže, 
akce pro dìti, požár i charitativní akce. Jako 
první se uskuteènil sbìr železného šrotu a elek-
trošrotu. V sobotu dne 14. dubna pøiložilo ruku 
k dílu 7 èlenù a 3 èlenky SDH, bylo zapotøebí 
1 traktoru a práce bylo skuteènì dost. Celkem 
3.700 kg železného šrotu bylo ze dvou 
traktorových vleèek pøeloženo do velkokapa-
citního kontejneru. Drobné i vìtší elektro-
spotøebièe byly vybírány u hasièárny. I zde bylo 
vidìt, že tìchto vysloužilých pomocníkù je 

v našich domácnostech stále hodnì. Poslední 
dubnový víkend patøí èarodìjnicím. I letos 
se v sobotu 28. dubna cca 80 èarodìjnic 
a kouzelníkù všech kategorií a vìku slétlo na 
Strážnici. Zábavné odpoledne pro dìti i dospìlé 
se opìt setkalo s velkým úspìchem. Poèasí mìli 
hasièské èarodìjnice opìt skvìle domluvené, 
a tak se jejich mladší kolegové mohli prohánìt 
a pøedhánìt na deseti stanovištích a plnit 
nejrùznìjší úkoly a dovednosti. Vaøili zázraèný 
lektvar, snažili se shodit netopýry koštìtem, 
zkusili si házet na cíl šipkami, tenisáky do 
obrovské pavuèiny nebo støílet z obøího praku 
do plechovek. Své pøedstavy dìti promìnily 
kresbami køídou, nechaly si vìštit z ruky nebo 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

1 688
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U Baly konala veøejná debata k bionádobám 
(hnìdé popelnice). Veøejnou debatu poøádalo 
mìsto Opava. Úèelem schùzky byla debata 
o používání bionádob na zelený odpad. 
Úèastnily se necelé dvì desítky obyvatel obce.
Ve støedu 11. dubna se od 18 hodin konalo 
v sále Hostince U Baly veøejné projednání 
problematiky úpravy splaškových vod 
v Suchých Lazcích. Veøejné projednání svolal 
starosta Mgr. Petr Oriešèík, aby seznámil 
spoluobèany s výsledkem jednání a souèasným 
stavem úpravy splaškových vod. V minulosti 
byl zpracován projekt - "Studie odkanalizování 
obcí Suché Lazce, Podvihov a èištìní vody 
pomocí koøenových èistíren", který však 
nemohl být realizován z legislativních dùvodù 
ministerstva. (Ministerstvo životního prostøedí 
není ochotno navrhnout znìnu legislativy, která 
by umožòovala realizaci "koøenovky" i na obce 
o velikosti Suchých Lazcù.) Druhý problém, 
finanèní, nám neumožòuje realizaci splaškové 
kanalizace s klasickou ÈOV, jelikož náklady na 
realizaci se v Suchých Lazcích pohybují okolo 
200 mil. Kè, není reálné takové peníze získat a 
bohužel nejsou ani vypsány odpovídající dotaèní 
tituly pro obce o velikosti Suchých Lazcù.
SDH uspoøádal v sobotu 14.4. od 8 hodin sbìr 
železného šrotu a elektroodpadu. Obèané 
pøipravili železný šrot pøed svá obydlí.
Ve ètvrtek 12. dubna došlo k požáru lesa 

v plném proudu. Obecní zamìstanci vyèistili 
a natøeli kašnu u obecního úøadu, provádìjí 
úklidové práce na obecních plochách 
a chodnících. První letošní kontejnery na zelený 
odpad, které byly pøistaveny v obci 4.4., opìt 
zaznamenaly velký zájem u našich spoluobèanù. 
Obecní úøad dìkuje Martinovi Žùrkovi 
a Davidovi Martínkovi za jejich práci pro obec.
Dne 5. dubna bylo koneènì vyvìšeno na úøední 
desce Magistrátu Opavy stavební povolení pro 
akci "Chodník podél silnice III/4663 ul. 
Pøerovecká, Suché Lazce". Poté, co se podaøilo 
zajistit spolufinancování akce z 50% z rozpoètu 
mìsta Opavy a následnì zbytek financí schválilo 
zastupitelstvo mìstské èásti Suché Lazce na 
svém zasedání, byly splnìny všechny nutné 
náležitosti k vypsání veøejné zakázky k hlavní 
investici na období 2014 - 2018. Investice a její 
realizace je vázaná na rekonstrukci vodovodu.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Mìsto Albrechtice, který se hrál v sobotu 7.4. 
v 15:30 hodin, vyhrály Suché Lazce 8:1 (3:1).
V sobotu 7. dubna se konala na Strážnici 
celodenní brigáda èlenù AVZO zamìøená na 
zprovoznìní støelnice. Byla upravena palebná 
plocha (usazení nových konzol pro terèe). Byl 
proveden celkový úklid areálu a výmìna žlabù 
okapù na dvou budovách. Brigády se úèastnilo 
11 èlenù. Více na stranì 13.
V pondìlí 9.4. v 17:00 hodin se v sále Hostince 

Fotografie ze 4. roèníku Gulášfestu 2018 - soutìže o nejlepší guláš.

foto: starosta Petr Oriešèík
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v oblasti Podvihovského Mlýnku. Zásahu se 
úèastnilo nìkolik jednotek a také naše 
sucholazecká JSDH. Ètyøi naši hasièi pomáhali 

2pøi likvidaci požáru na ploše cca 50 m . 
K nahlášení požáru jednotce došlo ve 12:43.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Chomýž, který se hrál v sobotu 14.4. v 16:00 
hodin, prohrály Suché Lazce 0:3 (0:0).
V pátek 20. dubna probìhla na støelnici AVZO 
další brigáda. Byly provádìny nátìry, výmìna 
osvìtlení areálu, úklid palebných stanoviš� 
a pøíprava na støeleckou soutìž "O pohár 
osvobození", která se následnì uskuteènila 
28.4. Brigády se úèastnilo 13 èlenù AVZO.
Ve stejný den se po 20. hodinì konala oslava 73. 
výroèí osvobození Suchých Lazcù. Na rozdíl od 
minulého roku bylo velmi teplé poèasí. Prùvod 
zaèal tradiènì od školy a pokraèoval smìrem na 
Pøerovec. U obecní studny se prùvod otoèil zpìt 
a pokraèoval k památníku padlých ve støedu 
obce. Sešlo se pøibližnì 100 obèanù s dìtmi. 
Následoval pietní akt s projevem starosty 
a kulturním programem dìtí ZŠ. Po skonèení 
programu se pokraèovalo volnou zábavou na 
obecním høišti, kde byl pøipraven táborák 
a špekáèky pro dìti.
V dalším mistrovském zápase mužù Suché 
Lazce : Chomýž, který se hrál v sobotu 21.4. 
v 16:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 2:1 (2:1). 
Obecní úøad Suché Lazce (konkrétnì Radim 
Palzer se starostou a dobrovolníky) uspoøádal 
u pøíležitosti oslavy vzniku samostatného 
èeskoslovenského státu v centru obce kulturní 
akci 100 let republiky. Oslava se konala 
v sobotu 21. dubna po 14. hodinì u kašny. Již 
od rána pøálo oslavám velmi teplé a sluneèné 
poèasí. To se kladnì projevilo na velké úèasti 
obèanù jak ze Suchých Lazcù, tak i z okolí. 
Návštìvníci si mohli prohlídnout velké množství 
zbraní a replik zbraní z druhé sv. války, 
vojenské odznaky a hodnosti, uniformy, 
historické fotografie obce a pro dìti byly 

pøipraveny zábavné hry z první republiky 
(støelba z praku na plechovky, støelba ze 
vzduchovky, hra s obruèí, chùdy a pod.). Paní 
Jaroslava Palzerová kreslila pro zájemce 
karikatury návštìvníkù. Velkým hitem byly 
také vojenské sajdkáry, které stylovì vozily 
dìti zdarma po obci. Bìhem akce hrála dobová 
hudba a bylo pøipraveno obèerstvení v polní 
kuchyni SDH Suché Lazce. V 19:18 hodin 
vypustili symbolicky návštìvníci 100 balónkù 
v barvì trikolory. 
Letos trochu nezvykle - v pátek 27.4. 
v podveèer - se konalo ve støedu obce tradièní 
stavìní máje. Mládež z roèníku 2000 si 
pøipravila 18 m vysokou májku. Bylo nezvykle 
teplé a jasné poèasí (26°C). Pøi stavìní máje 
nechybìl traktor s panem Hanákem. Sešlo se 
kolem 120 divákù a v 19:30 byla májka 
postavena. Následovala volná zábava.
V sobotu ráno 28.4. se v 8:00 hodin konal na 
Strážnici v areálu støelnice, 33. roèník soutìže 
ve støelbì z malorážky "O pohár osvobození 
Suchých Lazcù 2018". Za velmi teplého 
a sluneèného poèasí se sešlo 27 støelcù. Støílelo 
se ve 3 skupinách na 6 terèù po 5 ran (plus 2 na 
zástøel). Senioøi z SSK Hluèín a AVZO 
Huslenky ukázali velmi kvalitní výsledky. 
V kategorii ostatní byly výsledky také velmi 
dobré. Pro závodníky bylo pøipraveno bìhem 
závodu obèerstvení. Závod zahájil a ukonèil 
(12:30) starosta P. Oriešèík s funkcionáøi klubu 

TJ Suché Lazce - Lazio

Fotbalová školièka se od dubna pøesunula ze 
školní tìlocvièny ven na fotbalové høištì a díky 
hezkému poèasí se letos žádný trénink nemusel 
rušit. Dìti udìlaly velký posun a stále se 
zdokonalují jak v práci s míèem, tak v souhøe 
a v kolektivním pøístupu ke høe. To se hlavnì 
projevuje v zápasech, kterých absolvovaly už 
víc než 10, buï na domácí pùdì, nebo na høišti 

soupeøe, napø. v Opavì, Kylešovicích atd. 
Mladší dìti pod vedením Zdenky Koláøové 
mají trénink vždy v úterý a starším dìtem pøibyl 
jeden trénink v týdnu navíc a to každý ètvrtek. 
Po prázdninách se budou všichni trenéøi opìt 
tìšit na dìti, které fotbal baví a budou dál 
pokraèovat, tak i na nové, které se mohou 
od nové sezóny pøihlásit.

pøedseda TJ Lukáš Lenc
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AVZO Suché Lazce. Více na stranì 13.
Poslední dubnový víkend patøí èarodìjnicím. 
Nejinak tomu bylo i v sobotu 28.4. na Strážnici, 
kam se slétlo zhruba 80 èarodìjnic a kouzelníkù 
všech kategorií a vìku. Více na stranì 29.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Malé Hoštice, který se hrál v sobotu 29.4. 
v 16:30 hodin, prohrály Suché Lazce 1:2 (0:1).
V dalším zápase mužù Suché Lazce : 
Štìpánkovice, který se hrál v sobotu 1.5. v 17:00 
hodin, vyhrály Suché Lazce 2:1 (2:0). 
V sobotu 5. kvìtna se konal 3. roèník veøejné 
brigády "Suché Lazce slaví Den zemì". 
Celkem se sešlo 15 brigádníkù. Bylo vysázeno 

47 stromù podél levé strany cesty v Suchých 
Lazcích (Katalpy a Sakury). Brigáda skonèila 
ve 12 h obèerstvením v restauraci HEJA. Bìhem 
brigády bylo sluneèné a teplé poèasí.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Horní Benešov, který se hrál v sobotu 5.5. 
v 16:30 hodin, vyhrály Suché Lazce 5:0 (4:0)
V sobotním 1. kole požárního sportu 2018 
(1. okrsek Opava), který se konal 5.5. v Oticích 
obsadily ženy SDH Suché Lazce 2. místo.
Úterý 8. kvìtna byl pro mladé hasièe nejen 
dnem volna, ale pøedevším dùležitým dnem 
sezóny. SDH Suché Lazce, ve spolupráci s okrs-
kovým sdružením dobrovolných hasièù a za 
podpory mìsta Opavy, uspoøádalo na obecním 
høišti Okrskové kolo hry Plamen. Více str. 29.

Dne 10.5. v 18:15 hod se konalo 31. zasedání 
zastupitelstva Suché Lazce. Schùze byla 
netradiènì ve ètvrtek a v Hasièské zbrojnici 
Suché Lazce (kvùli rekonstrukce kulturního 
domu) Na programu bylo: ... 5. Oprava 
kulturního zaøízení v Suchých Lazcích ...
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Úvalno, který se hrál v sobotu 12.5. v 16:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 5:1 (1:1). 
Lesy Èeské republiky, s.p. 11.5. oznámily, že 
termín ukonèení této stavby je dle "smlouvy 
o dílo se zhotovitelem stavby" do konce záøí 
2018. Po vyøezání otvorù v betonové konstrukci 
požeráku a zhodnocení stavu požeráku bylo 
rozhodnuto o nezbytnosti provést kompletní 
rekonstrukci požeráku. Dùvodem je špatná 
kvalita betonu a pracovních spár, které vznikly 
v minulosti pøi provádìní betonáže. Kompletní 
rekonstrukce požeráku bude provedena v rámci 
samostatné akce "VN Sedlinka - rekonstrukce 
požeráku". Projektová dokumentace na tuto 
stavbu se již zpracovává. Zahájení stavebních 
prací se pøedpokládá ještì koncem roku 2018 pøi 
souèasnì vypuštìné vodní nádrži. Opìtovné 
napuštìní nádrže tedy bude možné až po 
provedení rekonstrukce požeráku. Zahájení 
napouštìní se pøedpokládá v podzimních 
mìsících roku 2019. Zároveò upozoròujeme 
obèany, že vodní nádrž, tj. retenèní prostor 
vèetnì hráze, tvoøí staveništì stavby. Vyzýváme 
obèany, aby v prùbìhu stavebních prací 
nevyužívali vodní nádrž pro pøecházení 
a nevstupovali na staveništì.
V sobotu 12.5. se v Milostovicích uskuteènil již 
15. roèník soutìže "O pohár primátora mìsta 
Opavy". Letos se jednotka SDH Suché Lazce po 
problémech s èerpadlem, které je jednotné, 
umístila na nebodovaném místì.
Ve stejný den dopoledne probìhlo v areálu 
Dukelských kasáren v Opavì jedno z kol 
okresní ligy mládeže v požárním sportu. Suché 
Lazce mìlo zastoupení 3 družstev mladších 

Fotografie z druhého roèníku T-mobile olympijského bìhu v Suchých Lazcích

foto: D. Závìšický
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žákù a 1 družstva žákù starších. 
Do 14. kvìtna bylo poèasí velmi chudé na 
srážky. Od 7.3., kdy roztál poslední sníh, pak 
následovalo velmi málo srážek a to se projevilo 
na velmi suchém dubnu a kvìtnu 2018. I když 
21.3. roztával další snìhový pøíval a snìhánky 
se projevily také 27.3., od té doby bylo srážek 
extrémnì málo. Významnìjší pøíval srážek se 
projevil až v polovinì kvìtna. Srážky bìhem 
tìchto mìsícù namìøené v Suchých Lazcích 

2(srážky jsou v mm/m ): 16.4. - 0,1; 23.4. - 1; 4.5. 
- 0,1; 3.5. - 12; 8.5. - 7; 10.5. - 2,5; 15.5. - 2,5; 
16.5. - 17,5; 17.5. - 9; 18.5. - 5. 

2Celkem duben 2018 - 1,1 mm/m
                      2a kvìten 2018 - 55,6 mm/m .
Stejnì jako minulý rok byla Krajským 
sdružením hasièù vyhlášena akce pod názvem 

Daruj krev s dobrovolnými hasièi. Také 7 
našich èlenù se k této akci pøidalo a v pátek 
18.5. si na transfuzní stanici v Opavì spoleènì 
nechali vzít celkem 3,5 l krve rùzných skupin, 
mezi nimi i vzácné "0". Více na strana 29.
Ve støedu 16.5. se také letos pøipojilo SDH 
Suché Lazce k celorepublikové sbírce Ligy 
proti rakovinì s názvem Èeský den proti 
rakovinì. Na sbírkový úèet bylo odesláno 6.890 
Kè, tedy o cca 1000 Kè více než vloni! 
Dìkujeme všem, kteøí pøispìli.
V sobotu 19. kvìtna uspoøádal Støelecký klub 
polní kuše na obecním høišti "závod ve støelbì z 

polní kuše". (Druh soutìže IR 900) Více str. 24.
V sobotu 19.5. se uskuteènilo v Hnìvošicích 
okresní kolo mládeže pro sezónu 2017-2018. 
Jedeno naše družstvo mladých sucholazeckých 
hasièù se do tohoto kola probojovalo 
z okrskového kola. V poètu 9 èlenù své síly 
zmìøili s 9 kolektivy okresu ve 4 disciplínách.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Žimrovice, který se hrál v sobotu 19.5. v 17:00 
hodin, remízovaly Suché Lazce 1:1 (0:1).
V nedìli 20. kvìtna poøádal poboèný spolek 
AVZO na Strážnici Støelecký den pro veøejnost. 

Støelby byly jako každý rok rozdìleny na dvì 
etapy. Dopolední støelby (9:00) - Soutìž 
tøíèlenných družstev ve støelbì z malorážky 
a odpolední (15:00) - Soutìž dìtí ve støelbì ze 
vzduchovky. V soutìži tøíèlenných družstev se 
úèastnilo 31 støelcù v 11 družstvech. Vítìzné 
družstvo (R. Martínek, B. Martínek, J. Vavreèka) 
získalo 316 bodù. Co se týèe dìtí, celkem se 
aktivnì zúèastnilo 26 dìtí, které musely splnit 
kromì støelby další 4 disciplíny a za splnìní 
všech 5 stanoviš� obdržely sladké odmìny. Pìt 
nejlepších støelcù ze vzduchovky bylo 
odmìnìno. Více na strana 13.
Pøibližnì od 21. kvìtna probíhá v naší obci na 
podnìt starosty P. Oriešèíka oprava 
poškozených kanálových vpustí. Celkem se 
opravilo 11 kanálù na ulici Pøerovecká a 5 na 
vedlejsích komunikacích (ul. Ve Dvoøe). Opravu 

Klub rodièù školy Suché Lazce

pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

1.2.2018 dostaly dìti v 1. - 5. tøídì dárek za 
pololetní vysvìdèení. Klub rodièù je pozval 
do kina Cinestar na novou èeskou pohádku 
od Zdeòka Trošky - Èertoviny. Hezká èeská 
pohádka nás na chvíli pøenesla do bezsta-
rostného svìta plného sluníèka, veselých èertíkù 
a spravedlnosti, kdy dobro vítìzí nad zlem. 
Na konci èervna chystáme naši poslední akci 
tohoto školního roku - Rozlouèení 
s Pá�áky. Zábavné odpoledne pro žáky pátého 
roèníku bude probíhat na školní zahradì. 
Pro naše nejstarší dìti máme pøipraveny kvízy 
a vìdomostní testy o naší vesnici a okolí, 
pohoštìní a dáreèky na památku. 
Pøeji všem dìtem i rodièùm hezké a pohodové 
prázdniny plné radosti, zážitkù a krásného 
poèasí. Po prázdninách budou rodièe na tøídních 
schùzkách informováni o dalším provozu 
Klubu rodièù a jeho akcích v následujícím 
novém školním roce 2018/2019. 

Klub rodièù Vladimíra Lencová

Základní škola Suché Lazce 
Pá�áci 2013-2018

Kalendáø kulturních akcí v Suchých Lazcích na nejbližší období

30.6. od 21:00 hodin na obecním høišti 9. Letní 
kino v Suchých Lazcích. Film Špunti na vodì.
14.7. od 8:30 hodin na obecním høišti 3. roèník 
fotbalového turnaje Sucholazeckého poháru, 
Memoriál Mirka Satkeho.
21.7. od 21:00 hodin na obecním høišti 10. Letní 
kino v Suchých Lazcích. Film Po strništi bos.
4.8. od 14:00 hodin ve støedu obce u kašny 
4. roèník sucholazeckého pivního festiválku 
v Suchých Lazcích. Veèer 11. letní kino a film 
Bába z ledu.

Uzávìrka srpnového èísla zpravodaje je 13.8., 
zpravodaj by mìl vyjít 21.8.2018.
18.8. od 14:00 hodin. Den zdraví
25.8. od 21:00 hodin na obecním høišti 12. Letní 
kino v Suchých Lazcích. Film Coco.
31.8. - 2.9.2018 - od pátku 13:00 hodin - støed 
obce, obecní høištì, kaple "Sucholazecké 
posvícení 2018" vyvrcholení Sucholazeckého 
kulturního léta 2018, (poøádá starosta S. L.). 
Utkání Svobodní Ženatí 2018 a další program. 
(upøesníme v dalším èísle Zpravodaje)
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havarijních stavù kanálù provádí ze svých 
zdrojù na hlavní komunikaci správa silnic a na 
vedlejších cestách technické služby Opava. 
Žádáme obèany, aby dbali na zvýšenou 

opatrnost v prostoru opravovaných úsekù. 
Dne 25.5. uspoøádala komárovská farnost 
v kostele sv. Prokopa v Komárovì kulturní akci 
Noc kostelù. Na programu bylo: modlitba 
rùžence, mše Svatá a Májová pobožnost, køest 
knihy (Pamìti farmosti komárovské) kronikáøe 
Tomáše Sáòky, pìvecké vystoupení žákù ZŠ 
z Komárova a chrámového pìveckého sboru 
Cantate Domino pod vedením Venduly 
Foltýnové a Koncertní vystoupení sboru Cantate 
Domino. Návštìvnici mìli možnost vystoupat 
až na vìž, kde byla odborná prezentace. Dále 
si mohli prohlídnout kùr, varhany a sakristii. 
V kostele byla výstava výtvarných prací žákù 
ZŠ z Komárova.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Žimrovice, který se hrál v sobotu 26.5. v 17:00 
hodin, vyhrály Suché Lazce 1:0 (0:0). 
V sobotu 26.5. se v centru obce konal již 4. 
roèník soutìže o nejlepší guláš "Gulášfest 
2018". Letošní roèník provázelo krásné slunné 
poèasí s teplotami kolem 28°C. Klub dùchodcù 
Veselé berle letos guláš nevaøil, ale nabízel 
výborné koláèe a buchty. Nováèci v soutìži 
(Beruška a Kopretiny) obsadili stupnì vítìzù. 
Porota tvoøena 5 porotci hodnotila chu� 

anonymizovaných gulášù. Guláše s nejvíce body 
se umístily na pøedních pøíèkách. Letos bylo 
kvùli horku pøipraveno nìkolik nafukovacích 
bazénkù s vodou, mini skákací hrad a nechybìl 
doprovodný program v podobì prodeje 
cukrovinek. Akce se úèastnilo kolem 500 lidí. 
Na konci programu Gulášfestu probìhlo 
slavnostní kácení máje roèníku 2000, spojené 
s losováním o májku. Zábava pokraèovala až do 
veèera. Gulášfest 2018 se maximálnì vydaøil. 
Výsledky soutìže: 1. místo - Berušky, 2. místo - 
Kopretiny, 3. místo - Kameni, 4. místo - Pravá 
a levá ruka ïábla, 5. místo - Zlomené pušky.
V nedìli 27. kvìtna se konal na Tyršovì 
stadionu v Opavì další roèník soutìže 
v šedesátkování jednotlivcù mladých hasièù. 
Letos se na startu vystøídalo celkem 207 
nadšených hasièù ve vìku od 5 do 15 let. 
Sucholazecké hasièe reprezentovali celkem 
4 zástupci. Více na stranì 29.
Podle pùvodních informací mìla zaèít 
rekonstrukce ulice Ostravská v Komárovì 
28.5. Bohužel mìstská èást Suché Lazce do 
22.5. neobdržela žádnou informaci o tom, jak 
bude fungovat MHD atd., informace byly 
zjiš�ovány z médií. Nakonec bylo 31.5. 
krajským úøadem rozhodnuto o plné uzavírce 
hlavní silnice v Komárovì od 4. èervna. 
Objížïka vede v trase Nové Sedlice, Štítina, 
Kravaøe, Velké Hoštice, Opava. Dùvodem 
omezení je "oprava" povrchu silnice. Oprava 
potrvá od 4.6. do 22.8. a jerozdìlena na etapy:
I. Etapa - úplná uzavírka silnice 1/11, od 4.6. 
8:00 hod. do 24.6. 18:00 hod. objízdná trasa: 
Nové Sedlice, Kravaøe, Velké Hoštice, Opava.
II. Etapa - èásteèná uzavírka 1/11, od 25.6. do 
15.7. III. Etapa - èásteèná uzavírka 1/11, od 
16.7. do 12.8. IV. Etapa - èásteèná uzavírka 
I/11, od 13.8. do 22.8.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Velké Hoštice, který se hrál v sobotu 2.6. 
v 17:00 hodin, prohrály Suché Lazce 0:3 (0:2).

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Venkovní sezónu 2018 jsme zapoèali 21. dubna 
2018 v Litultovicích. Tento závod byl pro barvy 
Suchých Lazcù maximálnì úspìšný. Oldøichu 
Kubesovi se po celou dobu závodu všichni 
soupeøi dívali na záda a stejnì tomu bylo 
i po skonèení závodu, kdy se mohl radovat 
z prvního místa. Sabina Kubesová se nenechala 
zahanbit a rovnìž vystoupala na nejvyšší pøíèku, 
i když v jejím výkonu byly znaèné mezery.
Další závod už tradiènì hostil místní støelecký 
klub dne 19. kvìtna 2018 na obecním høišti 
v Suchých Lazcích. Oldøich Kubesa se tentokrát 
musel spokojit s 5. místem. Sabina Kubesová 
naopak potvrdila, že jí domácí prostøedí svìdèí. 
Hned po první vzdálenosti hodila soupeøkám 
rukavici, když si svým výkonem na 65 m 

nastøílela nový osobní rekord ve výši 274 bodù 
a také tímto výkonem stanovila nový èeský 
rekord na této vzdálenosti. V celkovém 
hodnocení závodu se tak umístila 
bezkonkurenènì na 1. místì. Zároveò si 
dokázala nastøílet i nový osobní rekord na celý 
závod v hodnotì 824 bodù. Další závod, jenž 
byl plánovaný na èerven, byl kvùli technickým 
dùvodùm zrušen.
Oldøich Kubesa a Sabina Kubesová se dostali 
do reprezentace pro letošní mistrovství Evropy, 
které se uskuteèní od 27.6.2018 do 2.7.2018 
v Pärnu v Estonsku.
V souèasné dobì se støelci pøipravují na Svìtový 
pohár v Chorvatsku, konaný ve dnech 
15.6.2018 až 17.6.2018, jenž bude generálkou 
právì na nadcházející mistrovství Evropy.
Letos bude Støelecký klub polní kuše Suché 
Lazce poøádat na obecním høišti v Suchých 
Lazcích mistrovství Èeské republiky, které 
probìhne 8. - 9. záøí 2018.

klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce
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17:00 do 18:00 hodin v tyto dny 2.7.; 16.7.; 
30.7.; 13.8.; 27.8.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Kylešovice, který se hrál v sobotu 9.6. v 17:00 
hodin, prohrály Suché Lazce 3:0 (2:0).
Obecní úøad hledá od 7.6. dva brigádníky na 
práci v obci pro èervenec - srpen 2018. Pracovní 
náplò je sekání trávy a úklid veøejného prostoru.
Letos na 14. èerven vychází svìtový Den dárcù 
krve. Tento den patøí všem, kteøí se rozhodli 
darovat krev pro záchranu nìkoho jiného. Suché 
Lazce podpoøí tento Den dárcù krve akcí 
"Suché Lazce darují krev". Celá akce trvá do 
18.8.2018, kdy bude probíhat Den zdraví. 
Každý, kdo doloží, že v tomto období daroval 
krev, dostane poukaz na vyšetøení zdarma 
v rámci Dne zdraví a dále pak za každého, kdo 
daruje v tomto období krev, obec vysází strom 
v katastru Suchých Lazcù. Doložit darování 
krve mùžete elektronicky zasláním fota anebo 
osobnì doložením potvrzení.
Klub dùchodcù Veselé berle uskuteènil 14.6. 
další vydaøený zájezd. Navštívili Jarošùv mlýn 
ve Veverské Bitýšce, státní hrad Veveøí 
u brnìnské pøehrady a Památník Mohyla míru 
bitvy tøí císaøù u Slavkova. Zájezd perfektnì 
jako každý rok zorganizoval pan L. Tichopád. 
O vynikající servis s obèerstvením v autobuse 
se postaraly paní J. Kaštovská, L. Heèková.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Zlatníky, který se hrál v sobotu 16.6. v 17:00 
hodin, vyhrály Suché Lazce 3:2 (3:2). 
Ve stejný den uspoøádalo AVZO již tradièní 
amatérský nohejbalový turnaj trojic. Letos 
to byl v poøadí již 4. roèník. Více na strana 12.
Dne 19.6. v 18:15 hod se konalo 31. zasedání 
zastupitelstva Suché Lazce. Na programu bylo: 
...5. Oprava kulturního zaøízení v Suchých 
Lazcích, 6. Stanovení poètu zastupitelù pro 
volební období 2018 - 2022, 7. Majetkové 
záležitosti, 8. Workoutové a dìtské høištì...

redakce, David Závìšický

Dìkujeme všem, kteøí hlasovali v letošních 
Nápadech pro Opavu 2018, protože jsme opìt 
vyhráli finanèní prostøedky pro naše 
workoutové a dìtské prvky na obecní høištì. 
Chceme také podìkovat TJ Suché Lazce, SDH 
Suché Lazce, Klubu rodièù, Základní a mateøské 
škole v Suchých Lazcích, kteøí nemalou mìrou 
pøispìli k druhému místu. Obdrželi jsme 
celkem 687 hlasù.

Letos v sobotu 2.6. se konal na obecním høišti 
"Dìtský den", který poøádala již tradiènì TJ 
Suché Lazce v rámci akce kulturní léto 2018. 
Poèasí letos Dni dìtí úplnì nepøálo a pøišlo 
nìkolik pøehánìk. Dìti všech vìkových 
kategorií soutìžily v disciplínách, za které 
dostaly balíèek dobrot. Nechybìl kolotoè, obøí 
skákací hrad, vodní fotbálek, jízda na konících, 
kolo štìstí, malování na tváø, støelba ze 
vzduchovek, rádiem øízená autíèka, prùlezky, 
cukrová vata apod. Dìti i dospìlé nejvíce lákala 
projížïka v nákladním tahaèi DT logistic 
a traktor John Deere. Vedení TJ moc dìkuje 
všem sponzorùm a hlavnì dobrovolníkùm, kteøí 
bìhem celé akce pomáhali.
V nedìli 3.6. mìli mladí hasièi na fotbalovém 
høišti ve Velkých Hošticích poslední soutìž 
sezóny. Soutìže se zúèastnilo 13 družstev 
starších a 16 družstev mladších žákù.
Místní knihovna Suché Lazce informuje své 
ètenáøe, že v knihovnì o prázdninách bude od 

hlušec. Nedávno jsem projel kus Moravy 
a Slezska. Øepka byla všude dominantní 
plodinou. A všude zcela zøetelné znaky eroze, 
mnohdy šílené až neskuteèné. Jsem si vìdom 
toho, že souèasný stav nemùže zvrátit ani 
nestabilní politická reprezentace, natož ti vlci 
v rouše sedláckém. Skuteèný sedlák je už mýtus, 
ti co naši krajinu exploatují ze všech sil, 
pøedstavují to nejhorší nebezpeèí, bezohledný, 
krutý a cynický pøístup k pùdì a krajinì vùbec. 
Co vy, skuteèní vlastníci, víte vùbec, kde máte 
pole a jak se na vašem hospodaøí? Projel jsem 
nedávno známé lokality Jeseníkù a hlavnì 
Libavé - a byl jsem zdìšen. Holiny, holiny 
a zase holiny. Jinými slovy a výstižnì pouš�, z 
níž kamiony dennodennì vyvážejí tisíce kubíkù 
døevní hmoty a s ní úspìšnì exportují pùvodce 
této zkázy do zemí støední Evropy. Lesy 
umírají pøed oèima, odvolání øeditele LÈR je 
jen malé gesto, vždy� kolik se jich na tomto 
postu od r. 1989 vystøídalo a kolik slibù jsme 
slyšeli! Dalším subjektem, který zdatnì pøispìl 
a pøispívá k nièení drobné zvìøe, jsou "tzv. 
ochranáøi". Tato úzká zájmová skupina má - 
bohužel - vliv na tvorbu zákonù, a to na rozdíl 
od myslivcù bez hmotné odpovìdnosti. Kvùli 
tomu se napøíklad stavy strak a sojek (mající na 
svìdomí plenìní zpìvného ptactva), neúmìrnì 
zvýšily, vèetnì vrány obecné, která na ostatním 
drobném živoèišstvu dílo zkázy dokoná. Velká 
hejna krkavcù jsou dnes postrachem už nejen 
pro myslivce, kteøí jsou svìdky zabíjení srnèích 
mláïat, zajícù, koroptví a bažantù (osobnì jsem 
to pozoroval mnohokrát - dìsí vás bezmocnost 
a beznadìj), ale také farmáøù, kterým napadají 
èerstvì narozená jehòata, kùzlata a dokonce 
i telata. Nemùžu nevzpomenout bobra, jehož 
devastaèní èinnost narùstá každým dnem. 
I to je produkt ochranáøské lobby. Kdo vidìl 
devastaci bøežních porostù v jistých lokalitách 
(mj. i øeka pod. S. Lazcemi), se musí ptát, kam 
se podìl zdravý rozum? Stavy drobné zvìøe 

plení další chránìní predátoøi (èi zvíøata škodící 
myslivosti). V dobì, kdy jsem zaèínal myslivost, 
v roce 1976, bylo ulovení lišky vzácností. 
V souèasné dobì lovíme v našem MS mezi 25 
až 35 kusy roènì. Pøibývá mj. jezevcù, psíkù 
mývalovitých a expanduje k nám postrach zvìøe 
- šakal. Jistì, pøíroda si dokáže poradit 
s pøemnožením každého druhu - zmizí zdroje 
potravy, zmizí i predátoøi. Ale zatím jsou 
každoroènì zahubeny obrovské poèty zajíèkù 
bøezòáèkù pøemnoženými srstnatými predátory 
za vydatné spolupráce s kánìmi, krkavci, 
motáky, jestøáby, volavkami, èápy, racky 
a dalšími druhy. Co pøežije, znièí pøi jarních 
pracích zemìdìlská technika. Pozdìji skonèí 
další mláïata pod rotaèními sekaèkami pøi 
kosení pícnin. Kdo souèasnou techniku 
zemìdìlcù nevidìl "v akci", ten nemùže 
pochopit. Nepøežijí a neuniknou ani myši. 
Koroptve mùžeme považovat za vyhynulý 
druh, bažant - kromì bažantnic, což je umìlý 
odchov - je vzácný stejnì, jako je v posledních 
létech vzácná lidská pospolitost. Zkáza, jež je 
dílem èlovìka! Rovnìž se nemùžu nezmínit 
o vašich miláècích - pejscích a koèièkách. Tito 
domácí mazlíèci mají své nároky na životní 
prostøedí - a nemalé! Zkušenosti myslivcù 
s "rodinným" venèením psù, což bìžnì 
zaznamenávám pøi pochùzkách honitbou, jsou 
mnohdy šokující. Šokující není chování psa, 
to je pøirozené, ale jeho pána, nìkdy jsem mìl 
pocit, že jde o nadèlovìka. Majitelé psù je 
nechávají volnì pobíhat bez ohledu na to, že 
zvìø je stresována, rušena na svých stávaništích, 
takže stále více a èastìji doplácí na lidskou 
bezohlednost. Tak co, poznali jste se tady 
nìkteøí? A protentokrát už dost a rád bych svùj 
dnešní pøíspìvek nìjak uzavøel a napadá mne asi 
toto: "Pøíroda nepatøí jen myslivci nebo 
zemìdìlci, ta je nás všech i našich dìtí 
a vnouèat - mysleme na to!"

Za myslivecký spolek Hoš�ata Václav Žùrek
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Zprávièky ze sucholazecké školièkyMyslivecký spolek Hoš�ata

V jarních mìsících probìhly dvì brigády èlenù 
spolku v honitbì Hoš�ata. Na první byly 
odstraòovány 3 oplocenky, které chránily 
výsadby pøed poškozením zvìøí. Od roku 2017 
tak bylo zpøístupnìno již 5 pozemkù 
s výsadbami provádìnými v letech 2013-2015. 
Zvìø tak získala bezpeèné místo pro kladení 
mláïat a navíc s pestrou paletou keøù a døevin 
urèených k okusu. Na druhé brigádì se naopak 
opravovalo stávající oplocení chránící výsadby 
uvnitø a opravovalo oplocení chránící jednotlivé 
stromy. Zároveò byly dosazovány ovocné 
stromy, které nahradily uschlé, vytluèené nebo 
jinak poškozené stromy. V prùbìhu mìsíce 
kvìtna byly krmelce pro srnèí a zajeèí zvìø 
vyèištìny od zbylého krmiva a dezinfikovány 
vápnem. Takto byly upraveny rovnìž zásypy 
pro bažantí zvìø, nyní však již sloužící spíše 
pro drobné ptactvo. A naopak byly vyèištìny 
a následnì napuštìny napájeèky, které budou 
po dlouhé horké mìsíce jediným zdrojem vody 
pro vše živé, vyskytující se v honitbì - srnèí 
zvìø, zajíce, drobné ptactvo, hlodavce a hmyz. 
Bohužel krajina kolem nás èím dál více 
postrádá vodu, která je pro vše živé 
nenahraditelná. A s tímto handicapem si poradí 
pouze pozemkové úpravy krajiny.

Za myslivecký spolek Hoš�ata Jana Žídková

Vážení spoluobèané! Z pozice hospodáøe našeho 
mysliveckého spolku se nemohu zbavit pocitu 
nepsané povinnosti ozvat se u pøíležitosti mìsíce 
èervna - mìsíce myslivosti a pøedložit vám 
všem nìkolik argumentù a bohužel i skuteèností 
nejen jako informace, ale také jako dùvod 
k zamyšlení. Jsou to skuteènosti a fakta, která 
nás myslivce velice tíží a trápí, ale bez pomoci 
i veøejnosti tj. vás a zdravého rozumu, se nám 
je nepodaøí zmìnit k lepšímu, ale bohužel pro 
nás všechny a hlavnì nové generace budou stále 
tragiètìjší. V prùbìhu èervna se aktivita 
myslivcù promítala se zvýšenou intenzitou 
pøednáškami nejen na školách, nástìnkami 
s pøehlednou formou zdùrazòování významu 
zvìøe a zdravé pøírody, publikováním informací 
ve všech mediálních prostøedcích. Jenže to bylo. 
Tehdy byla zvìø také v polních honitbách. Dnes 
je situace podstatnì jiná, pøesnì øeèeno horší, 
špatná, tragická. Po roce 1989 se nìkolikrát 
zmìnil zákon o myslivosti. Zvìø je už pouze 
obnovitelným pøírodním bohatstvím se statutem 
res nullius - vìc nièí. Myslivost už také není 
souèástí zemìdìlské a lesní výroby, ale 
zájmovou èinností a kvùli tomu je vystavována 
devastaènímu tlaku veøejnosti a zejména 
vlastníkù (spíše nájemcù) pozemkù. Úbytek 
drobné zvìøe - hlavnì zajícù, bažantù a koroptví 
- má na svìdomí nìkolik faktorù. V prvé øadì 
je to systém využívání zemìdìlské a lesní pùdy, 
který je postaven na drsné exploataci 
(hospodáøské využití) a nièení její kvality. A už 
vùbec je opomíjená - døíve zemìdìlci tolik 
oceòovaná - ochranáøská funkce drobné zvìøe 
na plodinách. To, co zvìø odvádìla zdarma, 
je dnes nahrazováno chemií. Je to z hlediska 
životního prostøedí zdravìjší? V tomto smìru 
dostává naše životní prostøedí øádnì na frak! 
Navíc orné pùdy každý den ubývá zástavbou 
všeho druhu (viz. RKL). Mìní se také kvalita 
lesních honiteb, kdy stromy budou nakonec tak 
vzácné jako napø. dnes již koroptev èi tetøev 

èerven 2018

Tak se nám pomalu, ale jistì blíží dlouho 
oèekávané prázdniny a my si èekání na nì 
fakticky užíváme. Tedy pracovnì, protože jsme 
poøád v jednom kole a na nìèem pracujeme. Na 
konci dubna jsme se s usilovnou chutí zapojili 
do sbìru potravin pro chránìné bydlení 
Charity Opava. Šlo nám to tak dobøe, že o nás 
dokonce natáèela televize Polar a nasbírali jsme 
72 kg suchých potravin, jako jsou tìstoviny, 
luštìniny, cukr, rýže nebo mouka, 165 kusù 
ostatních druhù - èistící a osobní hygiena, èaje, 
instantní potraviny, sladkosti a 5 litrù oleje. 
Všem, kdo pøispìli, mnohokrát dìkujeme!
V kvìtnu nás èekalo to nejpøíjemnìjší a nej-
oèekávanìjší dobrodružství z celého školního 
roku - škola v pøírodì! V pondìlí 21.5. jsme 
ráno zamávali plaèícím maminkám a vyjeli smìr 
Zlaté Hory, støedisko Maya. V èistých lesích 
nad mìstem, kam chodí pouze zvíøata a bydlí 
ticho, jsme se na celý týden zabydleli my. 
Všichni od malých po ty nejvìtší nemìli ani 
chvíli èasu na nudu nebo stýskání. Byl pro nì 
pøipraven dobrodružný program Letopisy 
Narnie, kdy plnili rùzné úkoly, bìhali, uèili 
se držet pospolu, komunikovat ve skupinì, brát 
ohled na druhé, pomáhat si, a ani netušili, že 

vlastnì tohle všechno je škola a uèení. V pátek 
se mnohým ani domù nechtìlo. Pøíštì se už zase 
tìšíme! Další úkoly, které jsme zvládli, byly 
pololetních provìrky a opakování a uzavírání 
známek. Vydaøila se také oslava 110 let 
postavení školní budovy v Suchých Lazcích. 
Rozhodli jsme se oslavu uspoøádat nejen pro 
rodièe, ale pro všechny, kdo mìli zájem. Oslava 
pod názvem Školní akademie, se uskuteènila 
v sobotu 23. èervna 2018 ve 14 hodin v sále 
Hostince U Baly. Pilnì jsme trénovali 
a akademie se nám vydaøila. Konec školního 
roku se nezadržitelnì blíží a my všichni se moc 
tìšíme, takže ahoj školo, huráááá na 
prázdniny!

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková
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Dvanáctého dubna bylo klubové setkání 
tentokráte v Pusté Polomi v hostinci U Krèmáøù, 
kdy hlavním programem byla boulingová 
soutìž, kde pro vítìze byla pøipravena odmìna: 
medaile a diplom. 1. místo Jarka Kuloviaková, 
2. místo Ivana Hrabovská, 3. místo Jana 
Friedlová. Nìkteøí èlenové klubu do Polomi 
pøijeli osobními auty, jiní autobusem a ti zdatní 
šli lesní cestou od lazeckého dubu do cíle pìšky. 
Nezapomìli jsme popøát jubilantùm, kteøí 
se v dubnu narodili. Další setkání se konalo 
v restauraci Heja. Pro nepøízeò poèasí jsme 
nemohli sedìt na terase. K posezení nám hrál 
na harmoniku pan Vitásek a na ozembouch pan 
Tomáš Vašek. Pan Lubomír Tichopád pro 
oslavence složil pìknou gratulaci a oni nám na 
oplátku dali sladké pohoštìní. Pan Tichopád toto 
setkání zpestøil dvìma humornými básnièkami 
a p. A. Loudová pøeèetla pøítomným historii 
obchodního domu Breda - Weinstein. Výborné 
jídlo nám pøipravila paní vedoucí Ivana Lichá. 
Kromì klubových setkání nezapomínáme na své 
zdraví. Zdatní èlenové se úèastnili nìkolika 
výšlapù. Výšlapy jsou tøeba do blízkého okolí, 
nebo jsme zašli až do Vršovic ke kaplièce na 
kopci Brlice, pokraèovali do Chvalíkovic 
a Branky. Odtud pak vlakem do Opavy. 
Zajímavým výšlapem byla cesta do Podvihova, 
dále údolím Raduòky, krásnou cyklostezkou 

a dále po žluté až do Jakubèovic, kde jsme si 
prohlédli rozhlednu Šance. Tady nás navštívili 
a pozdravili manželé Vavreèkovi a J. Carbolová. 
Pøinesli nám obèerstvení, výborné chlebíèky 
a lahvové pivo. Bylo to pro nás pøekvapení. 
Posilnìní jsme pak došli až do Hradce nad 
Moravicí a odtud jsme vlakem dojeli do Opavy.
Místo jednoho výšlapu jsme došli do areálu 
Støelnice na Strážnici, kde jsme usmažili 
vajíèka, nechybìlo dobré pití a vyprávìli jsme 
si rùzné pøíhody a zážitky. Pro náš klub byla 
dùležitá i úèast na 4. roèníku Gulášfestu. Tento 
rok jsme se nepøihlásili do soutìže o nejlepší 
guláš, ale mìli jsme stánek se sladkými 
dobrotami. Náš stánek mìl název "Sladké 
buchtièky od veselé berlièky". O napeèení 
tìchto dobrot, které se rychle prodávaly, 
se zasloužily: B. Sobolová, L. Ilíková, H. Volná, 
J. Friedlová, M. Paláèková, E. Pchálková, 
M. Jedlièková, B. Vavreèková a J. Carbolová. 
Ve stánku v klubovém trièku prodávaly B. 
Vavreèková, M. Jedlièková, J. Freiedlová a H. 
Volná. Svého úkolu se zhostily velmi dobøe. 
Návštìvníci chválili nejen prodávané výrobky, 
ale i celý prodávající tým, který byl úžasný, 
usmìvavý a vycházel vstøíc zákazníkùm. Klub 
dùchodcù Veselé berle chce tímto také popøát 
všechno nejlepší k 90. narozeninám našemu 
dlouholetému èlenu Milanovi Žùrkovi. Pøejeme 
hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti.

Za Klub dùchodcù Anna Loudová

èerven 2018

Klub dùchodcù Veselé Berle S. LazceFotografie ze 4. roèníku nohejbalového turnaje trojic 2018 na Strážnici.

foto: D. Závìšický, B. Janošek

 
MUDr. Vít Kašpárek

Informujeme pacienty že bude uzavøena 
ordinace praktického lékaøe MUDr. Víta 
Kašpárka v Opavì a Suchých Lazcích v letních 
mìsících z dùvodu dovolené. Provoz opavské 
ordinace bude omezen ve støedu 4.7.2018 na 
dobu od 13:00 do 16:00, v Suchých Lazcích 

Ordinace praktického lékaøe S. Lazce bude provozní doba beze zmìn od 8:00 do 
11:00. Zcela uzavøeny pak budou obì 
ambulance: 29.6., 6.7.-29.7., 13.8.-19.8. a 27.8.-
2.9. 2018. Zástup v uvedených dnech 
zajiš�uje: MUDr. František Øimák, námìstí 
Republiky 1103/4, Opava. Tel: 553 716 368
Ordinaèní hodiny MUDr. František Øimák:
Pondìlí: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00 hodin
Úterý: 07:00 - 11:00 12:00 - 13:00 hodin
Støeda: 11:00 - 13:00 14:00 - 18:00 hodin
Ètvrtek: 07:00 - 11:00 12:00 - 13:00 hodin
Pátek: 07:00 - 11:00 hodin
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stanovištích a za splnìní všech úkolù byly 
odmìnìny sladkou pozorností. Nejmenší dìti si 
zastøílely na sklopné terèe za pomocí dospìlých, 
starší dìti pak soutìžily ve støelbì do terèù. Tato 
soutìž byla vyhodnocena a 5 nejlepších støelcù 
obdrželo odmìnu. První místo si vystøílel 
Štìpán Heèko, druhou pøíèku obsadila 
Veronika Janošková a na tøetím místì skonèila 
Nela Rychtáøová. Na 16. èervna jsme pøipravili 
již 4. roèník turnaje v nohejbale trojic. Za 
sluneèného a teplého poèasí se sešlo v areálu 
Strážnice celkem 5 družstev. Turnaj zahájil po 9. 
hodinì starosta s poøadateli nástupem, po kterém 
následovalo losování. Hráèi dostali obèerstvení 
a výborný guláš. Sešlo se také nìkolik divákù. 
I když byl letošní roèník co do poètu družstev 
a návštìvníkù slabší, hráèi si turnaj v komorní 
atmosféøe skvìle užili. Vítìzné družstvo bylo 
Š�abajzny (P. Janda, D. Èálek a Solný).

AVZO Ing. Bøetislav Janošek

Sezónu 2018 zaèali èlenové AVZO Skála v 
Suchých Lazcích tradiènì nezbytnou brigádou 
na zprovoznìní støelnice po zimì. Celodenní 
brigáda se konala 7. dubna za úèasti 11 èlenù 
a s pøípravou materiálu se odpracovalo 113 
hodin. Byl proveden celkový úklid areálu 
støelnice, výmìna okapù na všech objektech, 
nátìry a instalace terèových rámù. Následovala 
další brigáda 20. dubna za úèasti 13 èlenù, 
byla provedena instalace nového osvìtlení 
areálu a pokraèovalo se v nátìrech konstrukcí. 
Nejvìtší støeleckou akcí byla soutìž ve støelbì 
z malorážky "O pohár osvobození Suchých 
Lazcù". Již 33. roèník probìhl 28. dubna 
za úèasti 27 støelcù. Soutìžilo se ve dvou 
kategoriích a to v kategorii seniorù (roèníky 
1973 a starší) a v kategorii mladších roèníkù. 
V kategorii seniorù zvítìzil Roman Vladimír 
z SSK Hluèín pøed bratry Palubjakovými 
z AVZO Huslenky, z místních støelcù se umístil 
nejlépe Bøetislav Janošek na 6. místì nástøelem 
275 bodù. V kategorii mladších zvítìzila Lenka 
Vladaøová z AVZO Neplachovice, z místních 
soutìžících byl nejlepší Pavel Nelešovský, který 
obsadil 8. pøíèku. Další již tradièní akce se 
uskuteènila 20. kvìtna. Jednalo se o soutìž 
tøíèlenných družstev ve støelbì z malorážky. 
Soutìžící si støelecký stav a malorážku 
vylosovali, k dispozici mìli dalekohled, kterým 
si kontrolovali zásahy v terèi. K dispozici mìli 
5 nástøelných a 20 soutìžních ran. Ze 
zúèastnìných 11 družstev se na prvním místì 
umístilo družstvo ve složení R. Martínek, B. 
Martínek a J. Vavreèka, druhou pøíèku obsadilo 
družstvo hasièù V. Gamrotek, D. Vavreèka a P. 
Žùrek, tøetí bylo družstvo ve složení L. Dener, 
V. Skuplík a P. Komenda. Téhož dne 20. kvìtna 
v odpoledních hodinách probìhla soutìž dìtí 
ve støelbì ze vzduchové pušky. Všechny 
zúèastnìné dìti plnily disciplíny na pìti 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈRPrvní župní vedení tvoøilo nìkolik èlenù, mezi 
nimi námìstek starosty a župní dozorce Josef 
Èernín. Za jeho pùsobení byla zakoupena 
hasièská støíkaèka a prapor. Jeho zásluhou se 
podaøil zajistit v Suchých Lazcích dostateèný 
obnos penìz a naturálií pro ohnìm postižené 
domy a jejich majitele.
V hasièském sboru byl velitelem a pozdìji také 
starostou. Byl inspektorem enklávské župy. 
(Suché Lazce byly v té dobì Moravskou 
enklávou a spadaly pod Olomouckou diecézi. 
To reálnì znamenalo, že z hlediska daòových 
a justièních zákonù spadaly Suché Lazce pod 
Olomouc.) V roce 1900 založil v Suchých 
Lazcích také "Hospodáøský spolek", který byl 
spoleèensky velmi aktivní a èinný. Slezské 
hasièstvo si jej považovalo a øadilo ho mezi své 
první prùkopníky. Nezanedbatelná byla také 
jeho èinnost v oblasti literární. Vystupoval pod 
pseudonymem "Josef Brázda" a uveøejòoval 
ve Slezských listech øadu èlánkù tzv. 
podèarníkù. Mezi další jeho práce patøí 
napøíklad kniha: "Draèí sémì", vydaná 
v Knihovnì našeho lidu. Pozdìji vydal knihu 
svých povídek "Života chmury i jasy".
Mezi uèitelstvem, hasièstvem i lidem mìl 

mnoho pøátel a známých a byl velmi uznávanou 
osobností. Ve støedu odpoledne dne 27. února 
1918 zemøel v opavské nemocnici, do které 
nastoupil na operaci 25. února, aby se zbavil 
bolestivé nemoci. Kvùli velké tìlesné slabosti 
neustál následkù operace a zemøel druhý den po 
ní. Tento náš velmi významný sucholazecký 
obèan Josef Èernín je pochován na høbitovì 
v Opavì - Jaktaøi. V kronice školy byl tento 
epitaf: "Nad rakví neželí jen rodina, želí obec, 
celý národ, byla� práce jeho školská i obecní 
požehnána, a proto památka jeho potrvá 
daleko za hrob."

kronikáø, redakce David Závìšický

Tøetí sedící vpravo dole je pravdìpodobnì J. Èernín.
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Známí neznámí - Josef Èernín

V èervnovém Zpravodaji vám pøinášíme èlánek 
o historicky významné osobnosti Suchých 
Lazcù Josefu Èernínovi, který se zasloužil 
o rozkvìt obce a spolkù koncem 19. století. 
Byl uèitelem a øeditelem zdejší školy, 
zakladatelem sucholazeckého hasièstva, 
iniciátorem vzniku župních jednot na Moravì, 
spisovatelem a celkovì se zasloužil o rozkvìt 
obce a spolkového života v obci.
Øeditel sucholazecké školy pan Josef Èernín 
se narodil ve Skøipovì 16. srpna 1858, kde 
navštìvoval první dvì tøídy obecné školy. Tøetí 
a ètvrtou tøídu navštìvoval již v Opavì, aby 
mohl být pøijat do nìmecké reálné školy, kde 
svým nadáním a pílí patøil mezi nejlepší žáky. 
Odtud nastoupil ke studiu na c. k. uèitelský 
ústav v Opavì, kde v roce 1878 maturoval. Po 
studiu pak uèil ètyøi roky na obecné škole 
v Polance a pozdìji 11 mìsícù ve škole v Plesné. 
Od 1. bøezna 1883 nastoupil jako uèitel 
v Suchých Lazcích. Øeditelem školy v Suchých 
Lazcích (naduèitelem - tehdejší výraz) byl 
jmenován 1. záøí 1896. Uèil tehdy ještì ve staré 
škole, která byla v budovì souèasného obecního 
úøadu. (Tato budova má velmi zajímavou historii 
napíšeme o ní v jednom z dalších èísel 
zpravodaje.) Dne 1. prosince 1903 se 
pøestìhoval ze Suchých Lazcù do Slavkova 
a brzy na to byl pøiøazen do školy v Jaktaøi, kde 
následnì pùsobil 12 let. Josef Èernín mìl šest 
dìtí. Pìt z nich, syn a ètyøi dcery, pùsobili na 
školách jako uèitelé a druhý syn vystudoval 
hospodáøskou školu. Všechny své úspory 
investoval do vzdìlání svých dìtí. Pan naduèitel 
Josef Èernín založil v Suchých Lazcích dne 1. 
listopadu 1886 dobrovolný hasièský sbor. V 80. 
a 90. letech devatenáctého století docházelo 
ve Slezsku k zakládání prvních èeských 
hasièských sborù. Podnìtem, který výrazným 
zpùsobem ovlivnil další zakládání sborù 

dobrovolných hasièù, bylo vydání øíšských 
zákonù è. 134 a 135 (o právu spolèovacím 
a shromažd'ovacím) dne 15.11.1867. Ve Slezsku 
to byl také zemský zákon è. 20 ze dne 2.2.1873 
(tzv. "Øád policie požárové øád hasicí"). Do té 
doby shromažïování lidu nebylo monarchií 
povoleno. Do r. 1880 ve Slezsku nebyl žádný 
èeský hasièský sbor. První úplnì èeský sbor byl 
založen v roce 1884 v Kylešcvicích. I sbor 
v Mikolajicich (založený r. 1879.), který je 
považován za nejstarší èeský sbor, mìl pùvodnì 
nìmecké velení. Dne 25.4.1890 byly schváleny 
stanovy župní jednoty a na valné hromadì 
1.6.1890 byl zvolen první župní výbor. Jeden 
ze zakládajících èlenù byl právì Josef Èernín. 
Na první župní výborové schùzi konané 
22.6.1890 byli zvoleni dùvìrníky župy: Josef 
Èernín, Rudolf Gudrich a Josef Titypa. O rok 
pozdìji mìla již tato župa 24 hasièských sborù!
Èlenu výboru (tzv. døevní) župy Opavské (XIV.), 
p. Josefu Èernínovi, pøipadl úkol založit župu 
Moravských enklav pro sbory v Mikolajicích, 
Slavkovì, Litultovicích, Životicích, Suchých 
Lazcich, Slatinì a v Uhlíøovì. Dne 13. února 
1896 svolal správce školy v Suchých Lazcích 
Josef Èernín do Slavkova ustavující valnou 
hromadu, na které také dle pøání delegátù 
pøedsedal. Bylo pøítomno celkem 17 delegátù. 

školní budovy ke staré kapli. Pokraèoval ke 
slavobránou vyzdobené nové školní budovì. 
V prùvodu byly školní dìti vedené svými uèiteli 
s praporem, následovaly družièky za dozoru 
uèitelky, obecní zastupitelstvo, èlenové místní 
školní rady a nakonec obrovský zástup lidu. 
Pøed školou nejprve zednický mistr Ludvík 
Vašek z Nových Sedlic odevzdal klíèe 
starostovi obce Josefu Luskovi. Ten je následnì 
pøedal jménem obce naduèiteli Aloisi Otýpkovi, 
který školní dveøe otevøel. Pøed školou mìl 
slavnostní øeè P. Antonín Suchánek, ve které 
vyzvedl význam školy. Následovalo slavnostní 
vysvìcení nové obecní školy. Následnì 
vystoupil se svým projevem také øeditel školy 
Alois Otýpka, ve kterém vyzvedl pøínos 
vzdìlání a podìkoval všem pøítomným za jejich 
úèast. Pøipomnìl narozeninové jubileum císaøe 
a krále Františka Josefa I., na jehož památku 
byla škola postavena. Pak podìkoval starostovi 
J. Luskovi za zajištìní financování a školní 
radì v èele s Arnoštem Kubínem. Podìkoval 
také za projev P. A. Suchánkovi, okresnímu 
hejtmanovi Klimgnerovi, zástupci arciknížete 
Evžena a uživateli štítinského statku 
p. Fiedlerovi, hostùm z Opavy a nakonec také 
uèitelùm. Projev ukonèil provoláním "slávy" 
císaøi, což bylo davem tøikrát opìtováno. 
Slavnostní projev byl publikem vøele pøijat. 
Prùvod se seøadil a odebral ke kapli, kde 

Letos si pøipomínáme významné výroèí 110 let 
od postavení nové školy v Suchých Lazcích. 
V tomto èlánku bych rád vyzdvihl nìkteré 
zajímavé momenty v historii školy. Pùvodní 
obecná škola se nacházela v budovì dnešního 
obecního úøadu. Škola byla založena v roce 
1843. Vyuèování zaèalo v roce 1848 a prvním 
uèitelem byl František Starý. Stará škola již 
svojí kapacitou nedostaèovala, a proto vzešla 
myšlenka na postavení nové školní budovy.
Dne 23. kvìtna 1907 se konala významná 
spoleèenská událost - posvìcení základního 
kamene. Od osmé hodiny ranní se sešly dìti ve 
staré škole a pak se odebraly s uèiteli do kaple, 
kde se konala mše. Následnì pak prùvod zamíøil 
k místu budoucí školy. Komárovský katecheta 
P. Antonín Suchánek pøednesl slavnostní øeè 
ke shromáždìnému lidu, základní kámen byl 
posvìcen a spuštìn do základù. I když Suché 
Lazce, které byly tehdy ještì Moravskou 
enklávou, nepatøily k nejbohatším, rozhodli se 
obèané postavit novou školní budovu na tu dobu 
velmi prakticky øešenou. Sucholazecká škola 
byla pøedkládána za vzor mnohem bohatším 
a lidnatìjším obcím v okolí. Škola byla 
postavena za rok a na stejném místì se ve 
svatodušní pondìlí dne 8. èervna 1908 konala 
další slavnost. Posvìcení a slavnostní otevøení 
nové jubilejní obecné školy. Název jubilejní 
byl proto, že se jednalo o jubilejní rok, výroèí 
60. narozenin (2.12.1908) císaøe a krále 
Františka Josefa I. Císaø byl èasto oznaèován 
jako obroditel rakouskouherskéhého školství. 
Škola pozdìji dostala oficiální název "Jubilejní 
obecná škola císaøe Františka Josefa I." V den 
oslav byla vyzdobena celá obec. Všechny domy 
i - od tìch nejchudších - byly vyzdobeny 
prapory. V 15 hodin za sluneèného poèasí zaèaly 
oslavy, na které se sjeli lidé z Opavy, okolních 
vesnic, a širokého okolí. Prùvod šel od staré 

Historie školy v Suchých Lazcích

Josef Èernín v roce 1887 v hasièském sboru.
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následovalo požehnání. Po obøadu spìchal dav 
na "Národní slavnost", která byla k tomuto 
úèelu uspoøádaná. Na slavnosti se rozjela 
zábava, hrála živá hudba a dìti se radovaly 
z bohatého pohoštìní. Dokonce nìkolik 
opavských Nìmcù, kteøí se dostavili na tuto 
slavnost, se nemohli ubránit, aby se nechali 
strhnout davem. Byl mezi nimi také významný 
obchodník té doby D. Wehr. (Mezi èeským 
lidem byly patrny známky dlouholetého 
nìmeckého útlaku.) V kronice školy byla tato 
událost zachycena takto: "Pøes to však a aèkoliv 
panstvo jen nìmecky se bavilo, nestalo se jim 
pranic a jsme jisti, že pøi odchodu si øekli: Ti 
Èecháèci jsou pøece jen holubièí národ, kdyby 
se tak octli mezi kulturními Nìmci, jako my 
teï mezi nimi, jistì by se jim tak dobøe 
nevedlo." V hostinci bylo mezitím uspoøádáno 
pohoštìní pro hodnostáøe. Zábava pak 
pokraèovala dlouho do veèera. Podìkování 
všem, kteøí se na samotné stavbì spolupodíleli 
jak duševnì tak i hmotnì, mìlo být 
prezentováno zvláštní básnièkou, na kterou se 
nakonec z èasových dùvodù nedostalo. C. k. 
okresní školní inspektor Rudolf Ludwig 
z Moravské Ostravy, který se nemohl dostavit, 
poslal blahopøejný dopis. Stavbu školy 
realizoval zednický mistr p. Ludvík Vašek 
z Nových Sedlic, školní zaøízení dodal obecnì 

uznávaný øemeslník p. Rudolf Petøík z Kate-
øinek, natìraèské práce obstarával pan Emil 
Stonyš z Opavy apod. František Halška a Alois 
Láryš prodali obci pozemky o rozloze 17 a 13 
arù na výstavbu nové školy celkem za 1.074K 
65h. Náklady na materiály byly 15.482K 35h 
a stavitel dostal zaplaceno 27.645K 58h. Ve 
školní radì od 22.12.1907 byli: pøedseda: Arnošt 
Kubín, místopøedseda Josef Halška a èlenové 
kaplan P. Antonín Suchánek, naduèitel Alois 
Otýpka a Jan Sonek. Ve školním roce 1908-9 
byly pouze 2 tøídy. 1. roèník 73 dìtí, 2. roèník 
100 dìtí. Kolem roku 1910 došlo k rozšíøení na 
trojtøídku. Došlo k rozšíøení personálu na 
tøi uèitele. Kromì toho se vyuèovalo také 
náboženství a ruèní práce. V roce 1912 
pøichází uèit na naší školu Karel Šitavanc se 
svou ženou Annou. Oba pak spolupùsobili jako 
uèitelé nìkolik let. Karel Šitavanc byl velkým 
pøínosem pro obec jako uèitel, kronikáø a èastý 
pøedseda voleb a sèítání lidu. Díky jeho práci 
byl zachycen kus historie Suchých Lazcù. 
Kolem roku 1916 se zaèal postupnì projevovat 
odliv sucholazeckých žákù do mìstských škol 
a gymnázií. Zaèíná se projevovat vliv první 
svìtové války a žáci se úèastní sbírek jako 
"Den kapesního šátku" apod. Poøádají se také 
vánoèní pøedstavení a dìti dostávají za 
vydìlané peníze nadílku pod školním 
stromeèkem. Konèí první svìtová válka a s ní 

zøízen menší pøíèný kabinet. Ve tøídì nad 
mateøskou školkou byla zjištìna závada 
v podlaze a hrozilo propadnutí stropu. Výuka 
byla pøevedena do tìlocvièny do doby, než se 
našly finance na opravy. V roce 1969 žáci zaèali 
dostávat uèebnice zdarma. Zaèalo se s opravou 
stropù, která skonèila až 15. dubna 1970, 
protože nebyl realizován projekt. To zastavilo 
také provoz jídelny, tekoucí vody a WC na delší 
dobu. Opravu realizoval Stavební podnik 
místního hospodáøství v Kravaøích. Došlo 
k výmìnì všech stropù, oken v pøední èásti, 
opravì støechy, oplechování, WC, realizaci 
brizolitové fasády (secesní fasáda byla 
nenávratnì znièena), vchodù, šaten, ústøedního 
topení a elektroinstalace. Oprava si vyžádala 
1.500.000,-Kè a trvala až do 6.9.1971. Pøichází 
nová øeditelka školy Vanda Kùrková a na 
škole je 70 žákù. První tøi dny roku 1971 se 
vyuèovalo v sále hostince RAJ. Ve škole bylo 
po slavnostním pøedání více místa, protože 
šatny byly již v suterénu. Na podlahách bylo 
linoleum a na WC splachovací záchody. V roce 
1989 pøichází "Sametová revoluce" a zmìna 
spoleènosti na demokratickou zemi. Vanda 
Kùrková pùsobila jako øeditelka na škole až do 
roku 1995. Následnì ji vystøídala paní Alena 
Šmajstrlová. Od roku 2006 je øeditelkou školy 
Mgr. Martina Škrobánková. Bìhem nìkolika 

Ètvrtý z leva dole je naduèitel Karel Šitavanc.

posledních let došlo ke znaèné modernizaci 
školy. Škola má nyní úsporná okna a dveøe, 
moderní plynovou kotelnu, sociální zaøízení, 
úplnì nový interiér a vybavení, poèítaèové 
uèebny, jídelnu a šatny. Byla znaènì moder-
nizována také školka, høištì a tìlocvièna. 
Bìhem roku 2017-18 bylo díky zastupitelstvu 
a øady dobrovolníkù zásadnì upraveno také 
školní høištì a pøedzahrádka školy. Tuto 
investici hradila obec, sponzoøi a škola. 
Sucholazecká škola stojí na základech 
stodesetileté práce všech uèitelù, personálu 
a dobrovolníkù. Škola je a byla centrem nejen 
vzdìlanosti, ale pøedevším kulturního života 
v Suchých Lazcích. 

kronikáø, redakce David Závìšický

Delegace kmotrù z Jièína pøed školou 1965.
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také rakouské mocnáøství a 28.10.1918 vzniká 
samostatná Èeskoslovenská republika. Po roce 
1923 Karel Šitavanc pøebírá post øeditele po 
Aloisi Otýpkovi. Kolem 1930 nastoupil Karel 
Šitavanc vojenskou službu a do školy v Suchých 
Lazcù se již nevrátil. V roce 1930 je proza-
tímním øeditelem Stanislav Blaheta a v roce 
1931 se stává øeditelem Ludvík Rozsypal. 
Ve stejném roce byl ve školní budovì zøízen 
vodovod firmou Rumpel v Teplicích u Šenova v 
Èechách. Tato firma realizovala také vodovod v 
celé obci Suché Lazce. V roce 1932 je zavedeno 
vaøení ve škole pro dìti (zatím mimo budovu). 
26.3.1933 vzniká na škole první rodièovské 
sdružení s 9 aktivními èleny. Další rok 
navštìvuje školu kolem 140 žákù. 1.5.1934 se 
vystìhoval ze školy školník B. Trubka a z èásti 
bytu byla zøízena školní kuchynì a sborovna. 
Jedna místnost ve škole sloužila ještì jako 
obecní úøad, což bylo uèiteli negativnì vnímáno 
(kouøení na chodbách) a koncem roku 1935 byla 
kanceláø pøemístìna. Školní zahrada od zaèátku 
sloužila pøedevším jako ovocný sad, ve kterém 
byly dìti vedeny k domácím pracem na zahradì. 
Roku 1937 spadá škola pod kompetenci 
okresního školního výboru Opava venkov. 14. 
záøí 1937 umírá T. G. Masaryk. Následkem 
Mnichovské zrady a obsazení Sudet roku 1938 
nastupuje ve škole nìmèina a ponìmèování. 
Jsou nasazení nìmeètí uèitelé, kteøí nemají 

daleko k nacistùm a systematicky se snaží 
vymýtit èeštinu až do roku 1945. Nacistické 
úøady naøizovaly a kontrolovaly násilnou 
germanizaci. Byla spálena školní sucholazecká 
knihovna, která obsahovala kromì knih nìkteré 
archivní dokumenty. V roce 1944 je øeditelem 
krátce Nìmec Honik, støídá ho Èech Jan Hykel, 
který je zakrátko bez pøíèiny vylouèen. 
V prosinci 1944 pøichází Karel Louèný, který je 
v èervnu 1944 odveden gestapem ze tøídy. 
Následnì jsou vystøídáni další uèitelé jako 
F. Šubert, M. Schön, M. Stýpová a další. 
Pøechodem fronty bìhem jednoho týdne je 
v obci 28 mrtvých, 18 ranìných, Suché Lazce 
jsou naprosto zdevastovány. Paradoxnì školní 
budova zùstala pøechodem fronty poškozena jen 
minimálnì. Ze sklepù byly zøízeny chlévy, okna 
byla vytluèena a chybìly nìkteré okenní rámy. 
Støecha byla poškozena Nìmci následkem 

provizorní vojenské pozorovatelny. Veškeré 
vnitøní zaøízení a inventáø byl znièen vèetnì 
oplocení a stromù na zahradì. Uèební pomùcky 
a úøední knihy byly rozházeny po zemi v blátì 
kolem školy. Díky panu Bohumilu Slanému 
byla zachránìna kronika z roku 1908-1943. 
Kroniku našel na smetišti a pøedal ji po válce 
zpìt škole. Vyuèování zahajuje 21. dubna 1945 
uèitelka Ludmila Èeplová a 15.5. se vrací také 
uèitel František Šubert. Ve škole je v té dobì 85 
žákù. Dne 16.8.1945 se stává øeditelem školy 
Arnošt Žùrek z Holešova, následován Zdeòkou 
Žùrkovou. Stále se vyuèuje náboženství (Jan 
Hrnèiøík) a ruèní práce. 15. dubna 1947 pøijíždí 
do obce zlínská skupina soc. dem. žen, která 
dovezla autem šatstvo, prádlo a obuv pro školní 
dìti. Èeské národní sdružení v Americe 
poslalo dar 25.000,-Kès na školní potøeby. Dne 
28.4. navštìvují poprvé naší obec kmotøi 
z Jièína, v rámci akce "Budujeme Slezsko". 
V srpnu 1947 je provedena elektroinstalace 
ve školní budovì v hodnotì 15.000,-Kès, kterou 
provedl František Hulva z Kylešovic. Koncem 
øíjna 1947 se vystìhoval z bytu školníka pan 
A. Knop a do tìchto místností byla pøemístìna 
obecní kanceláø a šatna pro žáky. Od té doby 
se dìti ve škole pøezouvaly. Roku 1948 byly 
zakoupeny dvousedadlové trubkové lavice 
a rádiopøijímaè znaèky "Telegrafia". 4. èervna 

1948 vzniká státní puè, odstupuje dr. Edvard 
Beneš a na jeho místo se dostává K. Gottwald. 
Roku 1949 byla zakoupena rozhlasová ústøedna 
"Tesla" a dalších 18 trubkových lavic. Firma 
Bittman R. z Opavy nainstalovala 5 splacho-
vacích záchodù a byla vymìnìna všechna okna 
ze západní strany (celkem za 35.558,-Kès). Byla 
také upravena fasáda celé školní budovy firmou 
A. Havlíèka za 106.755,-Kès. Ve škole je v roce 
1950 celkem 64 žákù. V nedìli 19.3.1950 byla 
ve škole v uèebnì v pøízemí poprvé otevøena 
mateøská škola. Škole bylo pøidìleno piáno 
z Fondu národní obnovy v hodnotì 10.000,-Kès. 
V programu školy se zaèíná èím dál více 
projevovat politický vliv totalitního režimu. 
V kvìtnu 1952 provádí ve škole obvodní školní 
lékaø oèkování dìtí proti neštovicím. Dne 3. 
ledna 1953 se v obci zakládá JZD a umírá 
Stalin. V dubnu 1956 zaèíná školu navštìvovat 
pojízdná zubní ordinace. Do náboženství chodí 
95% žákù. Na škole vyuèují Arnošt Žùrek, 
Zdeòka Žùrková a Miluše Hýlová. V roce 1959 
je 80% žákù v pionýrské organizaci. Do 
náboženství se v 1960 pøihlásilo 65% žákù. 
Zaèíná se uplatòovat ateistická propaganda. 
Provádí se pravidelné lékaøské prohlídky 
žákù. V bøeznu 1961 byly opraveny odpady 
a vodovodní øád. Litinové odpady byly 
vymìnìny za novodurové Okresním stavebním 
podnikem Opava. V tomto roce je první 
kosmanaut J. Gagarin ve vesmíru. V roce 1963 
nastupuje nový øeditel Alois Karlík. Další rok 
pøichází nová øeditelka Gabriela Hájková. 
Školní budova je ve zchátralém stavu a vzniká 
požadavek na její rekonstrukci. Byla provedena 
generální oprava schodištì, kterému hrozilo 
sesunutí. SRPŠ se zapojuje do brigád pøi 
generální opravì. Ve všech tøídách již byla 
umyvadla. Na 20. výroèí navštívili školu 
kmotøi z Jièína. V roce 1966 se již ve škole 
náboženství nevyuèovalo. Zaèalo Pražské jaro 
1968, následované normalizací. Ve škole byl Delegace soc. dem. žen 15.4.1947 pøed školou. Interiér školy v roce 1965.
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