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Vážení spoluobèané, s radostí Vás vítám 
u dalšího vydání našeho sucholazeckého 
zpravodaje, který Vám pøináší jako vždy 
ohlédnutí za spoleèenským, kulturním 
ale i pracovním životem naší obce.

Vážení spoluobèané,
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Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

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

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

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 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.
 www.davedesign.cz, srpen 2018 náklad 350 výtiskù
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Prvnì bych Vás velmi rád pozval na vrchol 
kulturního léta v Suchých Lazcích, což je 
samozøejmì sucholazecké posvícení, které se 
koná od pátku 31. srpna až do nedìle 2. záøí. 
Je pro Vás nachystaný bohatý kulturní 
program a nezbývá než si pøát krásné poèasí, a� 
si ho všichni sucholazeètí obèané mohou dosyta 
užít. U kulturního léta ještì chvíli zùstanu a chci 
podìkovat všem organizátorùm 4. roèníku 
pivního festiválku, který vyšel po všech 
stránkách na výbornou a mohu Vám sdìlit, 
že se vypilo celkem 1.724 alkoholických piv 
a mohli jste vybírat celkem z 12 znaèek piv 
velkých pivovarù, tak i oblastních minipivovarù. 

18. srpna mìl probìhnout v rámci kulturního 
léta den zdraví, ovšem z technických dùvodù 
jsme museli daný termín posunout až na konec 
záøí. Takže o den zdraví urèitì nepøijdete a stále 
platí akce spojená s tímto dnem a to, že mùžete 
darovat krev a za každého, kdo se v Suchých 
Lazcích k této akci pøihlásí (daruje krev), obecní 
úøad vysadí jeden strom v katastrálním území 
Suchých Lazcù. Celkovì období léta v Suchých 
Lazcích bylo velmi bohaté na sportovní, kulturní 
i spoleèenské akce a touto cestou chci 
podìkovat všem spolkùm, které se podílely na 
programu kulturního léta, ale i na akcích, které 
byly uspoøádány mimo program kulturního léta. 
Suché Lazce mají být právem na co hrdé, jelikož 
jeden ze základních prvkù dobøe fungující obce 
je kvalitní kulturní a spoleèenský život, který 
nabízí obèanùm možnosti k setkávání a aktivní-
mu odpoèinku mimo dìní bìžného života 
každého z nás. V rámci fungování obecního 
úøadu mìstské èásti Suché Lazce je nutné urèitì 
zmínit pøedání staveništì realizátorovi 
chodníku na ulici Pøerovecká, které probìhlo 
27.8. a bylo tím završeno více jak tøíleté 
snažení v podobì pøípravy této investièní akce. 
Realizace by mìla trvat cca 3 mìsíce a následnì 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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až po tìžkou zemní a vyproš�ovací techniku. 
Pro všechny zúèastnìné byly urèitì 
nejzajímavìjší vyproš�ovací tanky a pásový 
bagr v ohnivzdorné úpravì. Na programu 
soustøedìní nesmìly chybìt ani soutìže, hry 
a pøedevším zpívání u táboráku. Všechno 
klaplo na výbornou, takže dìti odcházely domù 
nadmíru spokojené, a to byl úèel. Zásahová 
jednotka JSDH Suché Lazce byla za 2. kvartál 
roku 2018 aktivní u celkem deseti událostí. 
3x vyjíždìla k požáru (les, tráva, osobní 
automobil), 4x to byla aktivita zaøazená jako 
"ostatní pomoc", kdy se jednalo napøíklad 
o pomoc pøi poøádání kulturních akcí 
a v posledních dnech tøi výjezdy kvùli likvidaci 

Papírový model Jubilejní obecné školy v Suchých Lazcích z roku 1908. Více str. 10.

obtížného hmyzu. K tomu je jednotka již od 
minulého roku vybavena a øádnì proškolena. Za 
podpory obce byla jednotka dovybavena výstrojí 
k zásahu, kterou pøedepisuje legislativa, v poètu 
deseti kusù, jak bylo obcí slíbeno. V tìchto 
dnech s tropickým poèasím upozoròujeme na 
zvýšené nebezpeèí požárù. Každý obèan by si 
mìl být vìdom nebezpeèí v obdobích sucha. 
Kvùli tìmto klimatickým podmínkám vydal kraj 
zvláštní opatøení, které zakazuje mimo jiné 
pálení, rozdìlávání ohòù, kouøení, používání 
pyrotechnických výrobkù, poøádání ohòostrojù, 
atd. Více napø. na www.hzscr.cz. Prázdniny se 
chýlí ke konci a mladým hasièùm zaène nová 
sezóna. Tìšíme se na nové èleny, tréninky, 
soutìže, nové zkušenosti i zážitky. Snad se ten 
další roèník vydaøí minimálnì tak jako ten 
minulý! Mladí hasièi se opìt sejdou po 
prázdninách poprvé v pátek 7. záøí v èasech, 
jak jsou zvyklí. Družstvo pøípravky se sejde již 
ve ètvrtek 6. záøí od 16 h. v hasièárnì a rádi 
mezi sebou pøivítají i nové zájemce. 
Upozoròujeme však, že pøijaty mohou být pouze 
dìti, které dovršily ètyø let. Tìšíme se. Tak 
sportu zdar a hasièùm zvláštì!

za SDH Pavla Benšová

srpen
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by v Suchých Lazcích mìl vzniknout již ucelený 
prostor veøejného chodníku podél celé hlavní 
ulice Pøerovecká a tím se výraznì zvýšit 
bezpeènost v daném úseku. Souèástí stavby 
chodníku bude i v nìkterých èástech kompletní 
výmìna deš�ové kanalizace a na nìkterých 
místech bude opravena souèasná deš�ová 
kanalizace, což je dùležitá informace pøedevším 
pro možnost odvodu vody pøi pøívalových 
deštích a celkové situaci pøi odvodu deš�ových 
vod z pøíkopù kolem obytných domù na ulici 
Pøerovecká. Celkové náklady jsou 5 milionù 
korun. Další akcí, která se již blíží do svého 
zdárného konce, je oprava našeho kulturního 
zaøízení. Bohužel, jak už to bývá u takovýchto 
oprav starých budov, došlo k neoèekávaným 
opravám, které si vyžádaly svùj èas, a proto 
pøedpokládaný termín dokonèení opravy 
kulturního zaøízení je první týden v záøí. 
Celkovì si akce vyžádá investici ve výši cca 
1,6 milionu korun. Opraveno bude sociální 
zaøízení, zadní kuchyò, nové podlahy, nové 
odpady, nová elektøina, nové obložení 
kulturního zaøízení, nové osvìtlení, nové stropy, 
nové audio vybavení kulturního zaøízení, nové 
dveøe do všech prostor a samozøejmì také nové 
stoly a židlièky. Bude také natøena novì fasáda 
kulturního zaøízení, kterou již provedou 
zamìstnanci obecního úøadu. Investice, z které 
budou mít radost pøedevším naši nejmenší 
sucholazeèané a také naši sucholazeètí 
sportovci, je workoutové a dìtské høištì na 
obecním høišti. Zde jsme již také poskoèili 
s realizací, kdy jsme se mírnì zasekli na 
administrativì vzhledem k letním dovoleným, 
ale je již vše v poøádku a realizaci již nic 
nebrání. Celkové náklady na realizaci budou ve 
výši cca 550.000 korun, pøièemž 250.000 korun 
jsme získali v rámci participativního rozpoètu 
z mìsta Opavy, kdy jsme za druhé místo 
v hlasování opìt dosáhli na dotaci, za což patøí 
velké díky i všem Sucholazeèákùm, kteøí tento 

www.suchelazce.cz
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dráhy pro ukázku. Dìti byly skvìlé a jim patøí 
dík nejvìtší. Hasièská sezóna pro roèník 2017-
2018 byla ukonèena a pro mladé hasièe byla 
celkem úspìšná. K dobru jsou vždy další 
zkušenosti, pøípadnì chyby, ze kterých je poøád 
co se uèit a dále se zdokonalovat. S dìtmi se 
vedoucí rozlouèili 22. èervna malým posezením 
v hasièárnì, kde mìly dìti možnost zahrát si hry 
všichni dohromady, pak si daly výborný 
špekáèek a sladkost na závìr. Mnozí z nich se 
však nelouèili na dlouho. Hasièi pro své mladé 
èleny uspoøádali krátké letní soustøedìní, které 
probìhlo ve dnech 2.7. - 4.7. v areálu Strážnice. 
Pro tak krátký èas byl program hodnì nabitý. 
Hned v pondìlí pøijela za dìtmi návštìva 
pøíslušníkù Policie ÈR v èele s tiskovým 
mluvèím opavské policie René Èernohorským 
a v plné výbavì. Dìti si na vlastní oèi mohly 
prohlédnout a hlavnì vyzkoušet, jak se sedí na 
policejní motorce, ve stíhacím superbu, jak 
vypadá policejní auto zevnitø. K vyzkoušení 
mìli simulátory podnapilosti i vlivu omamných 
látek. Témìø všichni využili možnosti nechat 
si udìlat otisk prstu nebo si vyzkoušet test na 
alkohol èi pøítomnost omamných látek v tìle. 
Závìrem byla ukázka práce s policejním psem. 
Všichni dospìlí pevnì vìøí, že tato návštìva na 
dìtech zanechala dobrý vliv a byla jim velmi 
dobrou prevencí. V úterý dìti absolvovaly 
exkurzi nejprve na letišti v Zábøehu. Skvìlou 
pøednášku o strojích a prohlídku hangáru i tech-
niky završil prùlet letadla Zlín Z326 Trenér 
Master nad hlavami pøítomných. Obrovský 
zážitek. Dále mìly dìti další skvìlou pøíležitost 
dozvìdìt se spoustu zajímavých vìcí i historek 
z hasièské praxe pøímo na základnì hasièského 
záchranného sboru v Hluèínì, který odpoledne 
navštívily. Konkrétnì tato základna je specifická 
svou výbavou. Vždy pøipravena pro výjezd je 
zde speciální tìžká zásahová technika - od 
velkoobjemových èerpadel a cisteren, pøes 
velkokapacitní záložní zdroje elektrické energie 

Ani letos nesmìli naši nejmladší benjamínci 
chybìt na Festivalu pøípravek. Jde o pøehlídku 
družstev nejmladších dìtí pøedškolního vìku, 
které jsou zapálené pro hasièský sport. Prozatím 
alespoò formou hry. V letošním roce se konaly 
festivaly dva, ve Štìpánkovicích a v Klimko-
vicích. Sucholazecká Èápata se rozhodla 
zúèastnit se pøehlídky ve Štìpánkovicích, 
v sobotu 16.6. S pøípravkami tam místní zaèínali 
pøesnì pøed deseti lety, slavili tedy výroèí. 
Autobus dovezl dìti s jejich doprovodem 
a náležitou výbavou všemi potøebnými 
pomùckami až na místo. Pøekvapením bylo 
rychlé zjištìní, že Suché Lazce se pøedvedou 
jako první, ihned po nástupu. Ovšem "kdo je 
pøipraven, není ohrožen", proto ani zkušené 
vedoucí nebyly zaskoèeny, vše mìly ve chvíli 
perfektnì nachystané a dìti už na startu èekaly 
jen na povel. Po zavelení velitelem dìti 
pøekonaly bariéry, pomohly zranìným 
plyšákùm, sestøelily míèky vodou z ruèních 
støíkaèek a nachystaly se na útok. 
S renovovaným strojem a s úplnì novými 
hadicemi D i rozdìlovaèem se vše povedlo 
napoprvé a celé družstvo po své ukázce získalo 
zasloužený potlesk širokého obecenstva. 
V sobotním sluneèném odpoledni pøedvedly své 
ukázky i družstva ze Štìpánkovic, Kravaø, 
Štítiny a Opavy. Dìti tak mohly shlédnout 
scénky z reálných zásahù hasièù, a� už záchranu 
z havarovaného letadla, únik nebezpeèných 
látek, požár i záchranu koèky na stromì. 
Zpestøením programu bylo uhašení hoøícího auta 
a jeho následné rozstøíhání hydraulickými 
nùžkami zásahovou jednotkou ze Štìpánkovic 
a Hluboèce. Všechny ukázky byly po zásluze 
odmìnìny památeèní plaketou, medailemi 
i drobnými dáreèky dìtem. Podìkování patøí 
všem, kteøí dìti na soutìž doprovodili a pomohli 
tak nejen s manipulací, ale i chystáním celé 
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projekt podpoøili. Z akcí, které pøipravujeme 
ještì letos, je kompletní oprava vjezdu do 
hasièárny, kde je stav již havarijní a je nutnost 
tuto akci zrealizovat. V rozpoètu mìstské èásti 
je s touto èástkou poèítáno a pøedpoklad 
investice je cca 360.000 korun. Z menších akcí, 
které v souèasnosti probíhají èi už byly 
dokonèeny, zmíním opravu vjezdu na ulici 
Sedlická i se snížením obrub chodníku, kterou 
provádìly technické služby. Dále pak 
samozøejmì výspravka výtlukù v boèních 
ulicích Suchých Lazcù. Do konce záøí by mìl 
být kompletnì pøedláždìn chodník na ulici 
Májová. Na ulici Pøerovecká budou opraveny 
dvì kanalizaèní šachty, které se propadly 
do vozovky. Na ulici Jíèínská se opravila 
kanalizaèní vpus�, kde byl v minulosti snížen 
pøi opravì prùtok na polovinu a zaèal 
zpùsobovat problémy se spodní vodou. Opìt 
jsme opravili kanalizaèní vpus� na požadovaný 
prùmìr. Jsem také velmi rád, že se povedla 
výspravka komunikace smìrem k drùbežárnì, 
kde byla cesta již ve velmi špatném stavu. 
Bohužel následný déš� nedovolil plnì zpevnit 
pøipravený podklad z živièné drtì a výspravka 
bude ještì jednou upravena tak, aby cesta mìla 
souvislou vrstvu živièné drti. Jistì Vás bude 
zajímat i informace, jak dále probíhají práce na 
odbahnìní VN Sedlinka. Sešel jsem se pøímo 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce
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se zhotovitelem a zástupci Lesù ÈR a byl jsem 
ujištìn, že v žádném pøípadì by nemohla nastat 
situace, že by VN Sedlinka zùstala neodbahnìna 
a bez vody. Termín napouštìní je stále urèen na 
podzim roku 2019. Na dané téma jsem se ptal 
zhotovitele zámìrnì, jelikož jste si zøejmì 
všichni všimli, že na èas byly pøerušeny práce 
na odbahnìní VN Sedlinka a tato informace 
zajímala mnoho spoluobèanù. Od záøí na 
obecním úøadì již bude fungovat i možnost 
kopírování a tisku a možnost navštìvovat 
veøejný internet, tak jako využívat možnost 
zaplacení poplatkù v dobì úøedních hodin naší 

pošty PARTNER. Obecní úøad mìstské èásti 
také øešil problematiku hluku, který zpùsobuje 
prùmyslová výroba ve spodní èásti Suchých 
Lazcù. V této záležitosti obecní úøad mìstské 
èásti poskytl obìma stranám v rámci svých 
možností a kompetencí plnou pomoc a vìøíme, 
že se celá záležitost vyøeší ke spokojenosti 
všech zúèastnìných. Na závìr Vám všem pøeji 
krásné prožití posledních dní léta, které bylo 
tento rok opìt velmi teplé. 
Dìtem pøeji povedený vstup do školních lavic. 
Mìjte se krásnì.

starosta Mgr. Petr Oriešèík
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Vážení spoluobèané, jako každoroènì Vám 
pøinášíme pøehled nakládání s finanèními 
prostøedky mìstské èásti Suché Lazce. 
Tentokráte samozøejmì za rok 2017. Celý 
pøehled je doplnìn i o pøedešlé roky, abyste mìli 
plný pøehled o tom, které èástky se jak v èase 
daných let mìní. Finanèní situace Statutárního 
mìsta Opavy je kvùli dobøe fungující 
ekonomice výraznì lepší oproti létùm minulým 
a tzn., že se z toho dùvodu i zvyšuje rozpoèet 
mìstské èásti Suché Lazce. Druhým zásadním 
faktorem navýšení finanèních prostøedkù pro 
mìstskou èást je zmìna výpoètu rozpoètu 
mìstské èásti, vyplývající ze Statutu mìsta, kde 
jsme dosáhli razantního navýšení již v roce 
2016. Celkovì v tabulce vidíte i velký nárùst 
finanèní rezervy a to z toho dùvodu, že všechny 
rozpoèty a jejich èerpaní v tomto volebním 
období jsme øešili tak, abychom vytvoøili 
dostateènou rezervu pro realizaci chodníku na 
Pøerovci, což byla pro toto volební období 
hlavní investice. Pro rok 2017 mìstská èást 
Suché Lazce získala dotace ve výši 170.000 Kè 
na dìtské høištì v rámci participativního 
rozpoètu z mìsta Opavy a dále získala dotaci 
20.000 Kè na výsadbu nové zelenì v obci. 

Ekonomická bilance a hospodaøení mìstské èásti Suché Lazce v roce 2017
V roce 2017 se již nežádalo o dotace na 
zamìstnance na veøejnì prospìšné práce.

2015 2016 2017
Pøíjmy sdílené danì

2.975.000 Kè 4.428.000 Kè 4.523.000 Kè
Rezerva z pøedešlého roku

369.200 Kè 1.176.420 Kè 3.022.640 Kè
Získaná dotace na obecnì prospìšné práce

315.270 Kè 157.798 Kè 0 Kè
Ostatní získané dotace

8.788 Kè  36.750 Kè 190.000 Kè
Celkem rozpoèet

3.668.258 Kè 5.739.148 Kè 7.735.640 Kè

PØÍJMY (vlastní pøíjmy mìstské èásti) - pøíjmy 
mìstské èásti jsou omezené pouze na pøíjem 
z poplatkù za psy, pronájmu nebytových prostor 
obecního úøadu a kulturního zaøízení, popø. 
prodeje vlastního majetku, což je pouze 
okrajový pøíjem s ohledem na možnosti prodeje 
majetku obce (pod majetkem obce si lze 
pøedstavit napø. starou dlažbu z chodníkù). 
Novým vlastním pøíjmem v roce 2017 pro 
mìstskou èást Suché Lazce, byl pøíjem za 
provoz Èeské pošty PARTNER. Celý tento 

Koneèné tabulky soutìže 2018
Muži 1.B tøíta sk.A 2017/2018
Rk.Družstvo + 0 - Skóre Body
1 Štìpánkovice 17 2 7 73:39 53
2 Suché Lazce 16 4 6 71:36 52
3 Žimrovice 15 4 7 67:48 49
4 Karlovice 14 4 8 68:31 46
5 Zlatníky 12 6 8 61:48 42
6 Malé Hoštice 12 5 9 67:49 41
7 Hradec n. Mor. 12 3 11 67:54 39
8 SO Bruntál B 10 6 10 70:51 36
9 Horní Benešov 9 5 12 57:74 32
10 Kylešovice 9 4 13 45:79 31
11 Mìsto Albrechtice 9 2 15 49:64 29
12 Velké Hoštice 8 4 14 40:65 28
13 Chomýž 7 3 16 38:80 24
14 Úvalno 5 2 19 49:104 17
Dorost 2017/2018
Rk.Družstvo + 0 - Skóre Body
1 Raduò 14 2 0 79:19 44
2 Skøipov 10 0 6 54:44 30
3 Chlebièov 9 2 5 80:39 29
4 Jakartovice 9 1 6 37:31 28
5 Suché Lazce 7 1 8 50:45 22
6 Otice 5 3 8 32:50 18
7 Velké Hoštice 5 1 10 23:47 16
8 Chuchelná 4 1 11 35:62 13
9 Štìpánkovice 3 1 12 29:82 10
Mladší pøípravka 2017/2018
Rk.Družstvo + 0 - Skóre Body
1 Chvalíkovice 11 2 1 171:45 35
2 Slavia Opava 10 1 3 160:60 31
3 Kylešovice 9 3 2 157:67 30
4 Slavkov 8 1 5 196:77 25
5 Velké Heraltice 6 0 8 145:98 18
6 SFC Opava 4 1 9 112:200 13
7 Budišov nad Bud. 3 2 9 76:140 11
8 Suché Lazce 0 0 14 25:355 0
Muži 1.A tøída sk.A - podzim 2018
Dat. Den Èas Domácí Hosté
11.8. So 17:00 Suché Lazce Jakubèovice
19.8. Ne 17:00 Kravaøe Suché Lazce

25.8. So 17:00 Suché Lazce Bolatice
2.9. Ne 16:30 Vøesina Suché Lazce



strana strana

davedesign - SL zpravodaj  str 4., 41.

www.suchelazce.cz

4. 41.

srpen 2018

vlastní pøíjem je následnì použit na plat 
zamìstnancù obecního úøadu, kteøí zajiš�ují 
službu PARTNER. Tuto službu využíváme na 
základì zprostøedkovatelské smlouvy s Èeskou 
poštou. Díky tomu jsme pro naše obèany mohli 
zachovat všechny služby kamenné Èeské pošty, 
která by jinak opustila prostory obecního úøadu 
z dùvodù nerentability poboèky.

2015 2016 2017
Poplatek ze psù/rok

45.783 Kè 41.800 Kè 40.017 Kè
Pronájem doktor za rok

11.665 Kè 13.303 Kè 13.476 Kè
Pronájem kulturní zaøízení za rok

14.750 Kè 26.443 Kè 15.738 Kè
Prodej majetku (dlaždice)

517 Kè 270 Kè 1.980 Kè
Pøíjmy z provozu Èeské pošty PARTNER

- - 95.907 Kè
Celkem pøíjmy (vlastní) za rok

72.715 Kè 81.816 Kè 167.118 Kè

Finanèní bilance za rok 2015, 2016 a 2017.

2015 2016 2017
Celkové pøíjmy (mimo vlastní)

3.668.258 Kè 5.739.148 Kè 7.735.640 Kè
Celkové pøíjmy (vlastní)

72.715 Kè 81.816 Kè 167.118 Kè
Celkové výdaje

2.564.552 Kè 2.798.320 Kè 4.706.660 Kè
Celkové saldo (kladné)

1.176.420 Kè 3.022.644 Kè 3.028.980 Kè

Výdaje obce - dotace složky.

2015 2016 2017
TJ Suché Lazce

190.000 Kè 190.000 Kè 190.000 Kè 
(vyèerpáno)  (vyèerpáno)  (vyèerpáno)

SDH Suché Lazce

91.000 Kè 83.000 Kè 73.000 Kè 
(vyèerpáno) (vyèerpáno) (vyèerpáno)

AVZO TSÈ ÈR
26.500 Kè 33.500 Kè 47.500 Kè
(vyèerpáno) (vyèerpáno) (vyèerpáno)

Støelecký klub polní kuše
33.900 Kè 41.500 Kè 36.300 Kè 
(vyèerpáno) (vyèerpáno) (vyèerpáno)

Myslivecké sdružení Hoš�ata
25.000 Kè 0 Kè 0 Kè
(vyèerpáno) (nežádáno) (nežádáno)

Klub dùchodcù
24.000 Kè 24.000 Kè 25.000 Kè 
(vyèerpáno) (vyèerpáno) (vyèerpáno)

Výdaje energie:

2015 2016 2017
Elektrická energie: Kulturní dùm

11.325 Kè 8.855 Kè 9.640 Kè
Elek. en.: Obecní úøad + Moštárna

36.861 Kè 30.128 Kè 28.280 Kè
Elek. en.: Hasièská zbrojnice

9.870 Kè 6.451 Kè 5.800 Kè
Celkem za elektrickou energii

58.056 Kè 45.434 Kè 43.720 Kè
Plyn: Kulturní dùm

27.784 Kè 22.437 Kè 24.215 Kè
Plyn: Obecní úøad + Moštárna

25.301 Kè 20.049 Kè 22.243 Kè
Plyn: Hasièská zbrojnice

349 Kè - -
Celkem za plyn

53.434 Kè 42.486 Kè 46.458 Kè
Voda: Kulturní dùm

1.450 Kè 1.215 Kè 824 Kè
Voda: Obecní høištì

18.947 Kè 26.847 Kè 23.064 Kè
Voda: Hasièská zbrojnice + kašna

11.868 Kè 12.257 Kè 9.225 Kè
Celkem za vodu

34.586 Kè 40.319 Kè 33.113 Kè

TJ Suché Lazce - Lazio

TJ Suché Lazce zakonèili fotbalovou sezónu 
2017/2018 úspìšnì. Naše nejmenší mini 
pøípravka se sice umístila na poslední pøíèce 
soutìže, ale roèníkovì proti nám hrály týmy , 
které mìly na soupisce i o tøi roky starší kluky 
než my a to se v jejich vìku projevilo na høišti. 
Do nové sezóny sice nejmenší nastoupí znaènì 
oslabeni oproti minulé sezónì, ale doufejme, 
že se s tím poperou a zaènou soupeøe pøehrávat. 
Družstvo dorostu se umístilo v klidném støedu 
tabulky, ale když se sešli v plné sestavì, 
dokázali konkurovat s pøehledem týmùm z horní 
poloviny tabulky. Tak jako minulý roèník i letos 
je družstvo dorostu pøihlášeno do nového 
soutìžního roèníku spoleènì s Pustou Polomí 
(sdružený start). Smutné je, že dorosteneckých 
družstev každým rokem ubývá èím dál více 
a je problém vùbec tuto soutìž organizovat. 
Pøíkladem je letošní roèník, kdy zajíždíme 
k týmùm jako Studénka nebo Odry, které ve 
svém regionu nemají žádný dorost a svazem 
byly pøeloženy do naší soutìže. Doufejme, že 
tak daleké cestování neodradí zbývající týmy 
a dorost se alespoò udrží v tomto již 
problémovém stavu. Muži skonèili na druhé 

pøíèce 1.B tøídy sk.A. Tak jako každý rok je 
prvotním cílem hrát líbivý a bojovný fotbal pro 
diváky. Jelikož se v divizi mìnil poèet 
pøihlášených družstev, tak jsme dostali šanci 
postoupit z druhého místa do 1.A tøídy, kterou 
jsme v minulosti hrávali a patøili mezi 
nepøíjemné protivníky. Moc èasu na 
rozmyšlenou nebylo a pøijali jsme tuto výzvu 
zúèastnit se dalšího roèníku v této soutìži. Jsme 
nováèci v této soutìži a naším jediným cílem 
bude se v prvním roèníku udržet, i když to bude 
hodnì nároèné. Ti z Vás, co pøišli na první zápas 
s Jakubèovicemi (premiéra nám nevyšla 
a prohráli jsme 2:3), urèitì zaregistrovali novì 
zrekonstruované støídaèky, tribuny, prostor za 
brankovištìm a další nové vìci na høišti. Stále 
se tam nìco buduje a touto cestou jako 
pøedseda TJ bych chtìl hlavnì podìkovat všem, 
kteøí pøiložili ruku k dílu (hlavnì našim vìrným 
fanouškùm), starostovi obce a hasièùm za 
zapùjèení skladu. Ještì nás èeká dost práce, 
abychom naše obecni høištì spolu s budovou 
dali do podoby, za kterou se nemusíme stydìt 
a která náleží nejen fotbalu, ale pøedevším nám 
všem, co se tam pohybujeme a jdeme se tøeba 
jen odreagovat.

pøedseda TJ Suché Lazce Lukáš Lenc
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Pohonné hmoty:
Celkem 37.841 Kè 2015
Celkem 46.222 Kè 2016
Celkem 48.191 Kè 2017
Pod pojmem pohonné hmoty je myšleno nafta i 
benzín, který je užíván pro všechny motorové 
stroje a vozidla, která mìstská èást používá pro 
zajištìní údržby zelenì, údržbu veøejných 
komunikací (vèetnì chodníkù), pro zajištìní 
údržby obecního høištì, tak odvozu materiálu èi 
zajištìní kulturních akcí v Suchých Lazcích.

Zpracování zeleného odpadu:
Celkem náklad 92.055 Kè 2015 
Celkem náklad 53.366 Kè 2016
Celkem náklad 43.120 Kè 2017

Tisk zpravodaje:
Celkem náklady 40.048 Kè 2015 
Celkem náklady 54.459 Kè 2016 
Celkem náklady 37.950 Kè 2017 
Zpracování zpravodaje, grafika, èlánky, 
korektury a roznos jsou zdarma.

Kultura:
Celkové výdaje 96.196 Kè 2015
Celkové výdaje 82.445 Kè 2016 
Celkové výdaje 115.000 Kè 2017 - celkové 
výdaje byly vyšší vzhledem k oslavám 640 let 
od první písemné zmínky o naší obci.

Opravy a údržba obecního traktoru:
Celkové náklady cca 40.000 Kè 2015
Celkové náklady cca 35.000 Kè 2016 
Celkové náklady cca 41.000 Kè 2017

Výdaje na zamìstnance, DPP a DPÈ:
Celkové náklady 686.000 Kè 2015 
Celkové náklady 684.000 Kè 2016 
Celkové náklady 642.469 Kè 2017 - v roce 2017 
se mìnila forma zamìstnaneckých pomìrù 
v rámci obecního úøadu mìstské èásti Suché 

Lazce a proto i snížené náklady na mzdy 
zamìstnancù. V dané èástce nejsou zahrnuty 
DPP a DPÈ pro kronikáøe, uklízecí služba 
obecní úøad, služba kulturní zaøízení a dále pak 
nahodilé DPP pro potøeby pøedevším údržby 
obce. 
Stravenky 40.320 Kè 2016
Stravenky 29.750 Kè 2017 - v roce 2017 byly 
stravenky vypláceny pouze dvìma 
zamìstnancùm oproti tøem v roce 2016. Z toho 
dùvodu snížení nákladù na stravenky.

Výdaje zastupitelstvo:
Celkové náklady 422.000 Kè 2015
Celkové náklady 427.000 Kè 2016
Celkové náklady 427.112 Kè 2017
Výdaje se dìlí mezi odmìny - starosta, 
místostarosta, pøedsedové výborù, èlenové 
výborù a samotní zastupitelé. Zapoèítáno je ve 
výdajích i povinný odvod zdravotního pojištìní. 
Zde je nutno podotknout, že nìkteøí ze 
zastupitelù odvádìjí celou svojí odmìnu do 
fondu starosty anebo pøímo na urèené akce. 
Vedení obce odvádí mìsíènì 10 % ze své 
odmìny do fondu starosty.

Další výdaje obce:
Rekonstrukce chodník pøed ZŠ a MŠ 310.000 
Kè. Dotace pro ZŠ a MŠ na opravu dìtského 
høištì 500.000 Kè. (Na dìtském školním høišti 
bylo odpracováno zatím 1.725 brigádnických 
hodin což ušetøilo znaèné náklady. Za 
pøedpokladu 250Kè/h se ušetøilo 431.250 Kè.)

Rozpoèet na rok 2018
Celkové pøíjmy sdílené danì: 5.027.000 Kè
Celkové pøíjmy: 150.000 Kè
(vlastní - pøedpoklad)
Zapoèítaní zùstatku za rok 2017: 3.028.980 Kè
Celkem rozpoèet na rok 2018: 8.205.980 Kè

starosta Mgr. Petr Oriešèíkfoto: Tomáš Bala, Renáta Bala, P. Oriešèík

Fotografie z akce "Suché Lazce jedou na Šíravu-Jawa cup 2018"
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Od pondìlí 18.6. zaèaly pøípravné práce na 
rekonstrukci vodovodu spojené s pokládkou 
suchovodu na Pøerovci, kterou realizoval 
SmVak. Rekonstrukce vodovodu byla první fází 
pøed realizací hlavní investièní akce za rok 
2014-18 "Realizace chodníku na Pøerovci". Dle 
harmonogramu by mìla zaèít 27.8. a mìla by 
trvat cca 3 mìsíce. Prosíme 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 ji nyní 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.
Kontejnery na zelený odpad byly z dùvodù 
státních svátkù v mìsíci èervenci pøistaveny 
druhou støedu v mìsíci 11.7.2018.
V úterý 19.6. se uskuteènily sportovní hry 
dùchodcù ve Lhotì u Opavy. Soutìžila 
družstva Štítiny, Nové Sedlice, Mokré Lazce, 
Suché Lazce a Lhota u Opavy. Naše družstvo 
Suché Lazce Veselé berle soutìžilo ve složení: 
M. Friedlová, O. Závìšická, L. Heèková, M. 

Jedlièková, K. Sasová a J. Kuloviaková. Veselé 
berle soutìžily s plným nasezením a získaly 
krásné 3. místo. Naše dùchodkynì výbornì 
reprezentovaly klub dùchodcù. V roce 2019 
budou poøádat sportovní hry Suché Lazce. 
Zdroj: Jindøich Louda
V sobotu 20. èervna se konal na obecním høišti 
druhý roèník T-Mobile Olympijský bìh Suché 
Lazce. Dìti byly rozdìleny do tøí vìkových 
kategorií a to: Kategorie I. 0-4 roky (bìh na 
60m), v té soutìžilo 8 dìtí. Ve druhé kategorii 
5-10 let (500m) už to bylo hodnì našlapané. 
Zasoutìžit si pøišlo 16 dìtí. To se ovšem nedá 

øíct o poslední, tøetí kategorii, 11-15 let 
(1.000m). Tady si to rozdalo dívèí kvarteto. 
Všechny dìti, ne jen vítìzové, dostaly plno 
krásných dárkù od sponzorù olymp. bìhu. Po 
soutìžích se dìti zdarma potoèili na øetízkovém 
kolotoèi, ti cukruchtiví si dali rùžovou vatu a 
nakrájený meloun. V 18 hodin se rozbìhl hlavní 
závod dospìlých. Letos se pøihlásilo 16 bìžcù, 
ale na start se postavilo jen 13. Tra� byla stejná 
jako loni, jen se zkrátila o 200 m z teplotních 
dùvodù. Smìr byl tento: vybìhnout vpravo pod 
høištì, zadem k transformátoru a dolù po 
kostkované cestì k obchodu. Tady se závodníci 
vydali pøes hlavní cestu, na které provoz hlídali 
strážníci mìstské policie, po ul. Na Štìpnici 
do Komárova k ZD. U nìho se obrátili a odtud 
smìøovali k lazeckému družstvu, pak na ul. 

srpen 2018

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

pøipravil drobné sportovní soutìže úmìrné vìku 
soutìžících. Sportovnímu klání pøedcházel 
tentokrát nástup èety námoøníkù pod vedením 
námoøního kapitána a za doprovodu øízeného 
vojenského pochodu, o jehož provedení se 
postaral pan Kaštovský. Ve slušivých 
námoønických kostýmech provedly vojenským 
pochodem i poøadovými cviky svou vojenskou 
vyspìlost jako námoøníci odhodlané 
dùchodkynì pod vedením kapitána, jehož 
ztìlesòovala paní Marcela Friedlová. Své povely 
a jednání mìla jistì velmi dobøe odkoukané 
z nìjakého filmu o letadlové lodi èi námoøní 
základnì a dovedla své znalosti pøevést i na 
ukáznìnou nastoupenou èetu. Po vystoupení 
"námoøníkù" následovaly pøipravené soutìže, 
v nichž se tentokrát umístil nejlépe pan Heèko, 
který se tak stal pro tento rok držitelem škrpálu 
"Zlatá tretra". Po vyhodnocení soutìží a po 
konzumaci veèeøe se rozvinula družná zábava, 
která probíhala až do setmìní. I hospùdka na 
høišti z tohoto setkání dùchodcù mìla užitek. 
Kromì tìchto soutìží se pìtièlenné družstvo žen 
z našeho klubu zúèastnilo obdobné soutìže 
s dalšími ètyømi družstvy pøilehlých obcí na 
høišti ve Lhotì u Opavy, kde se sice neumístily 
na prvním místì, ale nebyly ani poslední 
a hlavnì se na sluníèku øádnì vyhøály a domù si 
odvezly hezké zážitky z navázaných pøátelství 
s ženami z okolních vesnic. Za zmínku stojí jistì 
i to, že se èlenky klubu podílely aktivnì i na 
obecní akci, opìtovnì poøádaném "Gulášfestu 
2018". Obsadily jeden ze stánkù, kde nabízely 
návštìvníkùm akce vlastní cukráøské výrobky. 
O koláèe a rùzné zákusky byl veliký zájem, 
dopøávali si je i ti obèané, kteøí jindy drží 
pøísnou dietu. Bylo vidno, že domácí výrobky 
našich žen byly žádaným doplòkem 
k degustovaným gulášùm. Srpnová neèekaná 
vedra pøimìla výbor klubu k rozhodnutí 
uskuteènit shromáždìní klubu nìkde v pøírodì. 
Byl proto realizován návrh setkat se v areálu 

"Na Strážnici", kde jsou pro takováto setkání 
vhodné podmínky. Sice mnoho našich èlenù 
mimoøádné teplo odradilo od návštìvy areálu, 
pøesto se nás sešlo více jak dvacet a dobøe jsme 
se pobavili. Na úvod tohoto setkání nám, mezi 
nás pozvaný pan Miloš Kostøiba, známý jako 
vášnivý místní nimrod, udìlal odbornou 
pøednášku o myslivosti, co všechno tato 
èinnost obnáší. Pøekvapením pro nás bylo, 
že svou pøednášku zakonèil vysvìtlením 
a troubením mysliveckých signálù na pøíslušnou 
trubku a docela mu to troubení šlo. Pøednáška 
byla pro nás posluchaèe, jak bylo vidìt na naší 
pozornosti, velmi zajímavá i pouèná, zjistili 
jsme, že ani amatérská myslivost není záležitost 
snadná a ani levná, ale že je pro pøírodu 
pøínosná. Mám zato, že tento výèet událostí 
v našem Klubu dùchodcù doplní obraz 
spoleèenských událostí v naší obci za poslední 
období, a že také posílí hrdost našich obèanù, 
že i ve vyšším vìku jsme schopni scházet 
se a spoleèensky žít.

Za Klub dùchodcù Lubomír Tichopád
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Jièínská, zadem na Májovou a zpátky na høištì. 
Letošní roèník vyhrál D. Diehel jako závodník 
znalý tratì oproti dvìma pøespolním, které zmátl 
orientaèní smysl. Z žen se nejlépe umístila R. 
Žùrková. Do cíle dobìhli všichni bez újmy na 
zdraví. Starosta pogratuloval výhercùm a všem 
úèastníkùm za krásný závod. Dìkujeme všem 
za pomoc, rodièùm a známým za skvìlou 
atmosféru a na pøíští roèník se už tìší 
poøadatelé. Zdroj: místost. Pavel Nelešovský
Od pátku 22.6. jsme pro Vás rozšíøili poèet 
kontejnerù na tøídìný odpad o dalších 6 kusù 
a to konkrétnì na Pøerovci o 3 kontejnery, 
o 1 kontejner u základní a mateøské školy, 
o 1 kontejner u høbitova a o 1 kontejner na ulici 
Sedlická. Dìkujeme, že tøídíte odpad!
Místostarosta Pavel Nelešovský nás v sobotu 
23. èervna reprezentoval na bìžeckém závodu 
Letní RUNdál 2018 v Ostravì Zábøehu. Na trati 

dlouhé 4.800 m obsadil krásné 10. místo 
s èasem 18:27 v kategorii 18-39 let. Týden 
pøedtím, v pondìlí 11. èervna 2018 si zajistil 4. 
místo (èas 13:34) v XXIII. roèníku memoriálu 
Kurta Drlíka v bìhu na 100 m a v bìhu 
o nejrychlejšího Opaváka, který se konal na 
Tyršovì stadionu v Opavì. Gratulujeme!
Základní škola Suché Lazce uspoøádala 
pro všechny rodièe žákù "Rozlouèení 
s pøedškoláky 2018." Oslava se konala v úterý 
26. èervna v 15:30 hodin v tìlocviènì školy. Na 

programu byly informace pro nadcházející 
školní rok 2018 / 2019, soutìže pro dìti, pøedání 
dáreèkù, soutìž pro rodièe a pøekvapení. 
Nechybìlo drobné obèerstvení pro dìti 
a posezení na zahradì u èaje a kávy. Více str. 29.
Sucholazecký chovatel koní plemene Slezský 
norik Vojta Pospìch opìt získal nìkolik 
ocenìní na výstavách koní v Prostøední Beèvì 
a v Novém Jièínì - Žilina. Na výstavì koní v 
Prostøední Beèvì konané 1. kvìtna získal 3., 5. 
a 7. místo ve dvouletkách. Na výstavì v Novém 
Jièínì - Žilina 26.5. obsadil 1. místo v kategorii 
klisna s høíbaty chladnokrevné a 2., 3. místo 
ve dvouletkách. Gratulujeme! Dne 26. kvìtna se 
v Žilinì na Oblastní výstavì plemenných koní 
sešlo celkem 44 koní rozdìlených do nìkolika 
kategorií.
KLISNY S HØÍBATY CHLADNOKREVNÉ:
1. místo (17) NOE, narozen: 21.4.2018, z matky 

68/236 Líza, po 2986 Neron, majitel a chovatel: 
Pospìch Vojtìch.
2-letá HØÍBATA CHLADNOKREVNÁ:
2. místo (21) 69/211 LUCKA, plemeno: Slezský 
norický kùò, majitel a chovatel: Pospìch 
Vojtìch, 3. místo (22) 67/363 SÁRA, plemeno: 
Slezský norický kùò, chovatel: Pecháèek René, 
majitel: Pospìch Vojtìch.
Bìhem letních prázdnin (2.7. - 31.8.) došlo ke 
zmìnì ordinaèních hodin u MUDr Reznerové 
a MUDr. Filipiové na Nádražním okruhu 5. 
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Náš obecní zpravodaj by svým obsahem nebyl 
kompletní, kdyby v nìm chybìla informace, jak 
si poèínali v mezièase jeho vydání senioøi v 
Klubu dùchodcù. Z popisu dosavadní èinnosti 
klubu je zøejmé, že je trvale souèástí bohatého 
spoleèenského života v obci. K zaznamenání 
èinnosti èlenù za uplynulé období stojí nìkolik 
informací. Jednou z nejoèekávanìjších èinnosti 
v klubu bývá zpravidla jednou v roce poøádaný 
poznávací zájezd, na který se všichni èlenové 
klubu tìší a spøádají na nìj plány. Letošní zájezd 
se ve spolupráci se starostou obce uskuteènil v 
mìsíci èervnu za pøijatelného poèasí a pøi plnì 
obsazeném autobuse. Èasnì z rána jej obsadily 
ženy vystrojené, jak by se chystaly na promoci, 
a také muži nastupovali do autobusu dokonale 
vyholeni a v nažehlených kalhotách, nìkteøí 
vyzbrojeni znaèkovými fotoaparáty. Po dobu 
jízdy po frekventované D1 se pohybovaly po 
autobuse pouze paní Kaštovská a paní Heèková, 
které jako sanitáøky podávaly "žaludeèní kapky" 
tìm, jimž klimatizovaný autokar èinil za 
zdlouhavé jízdy potíže. A že se tìch kapek 
minulo dost, netøeba zdùrazòovat. Prostì jsme 
již ve vyšším vìku, tak èasto již na nároèné túry 
nejezdíme, proto jsou zdravotní opatøení 
nezbytná, jak uznaly jmenované samozvané 
zdravotnice. Prvním cílem zájezdu, jehož jsme 
dosáhli s hodinovým zpoždìním, byla kulturní 
památka ÈR i Jihomoravského kraje - "Jarošùv 
válcový mlýn" ve Veverské Bitýšce. Je to 
udržované muzeum øemesla mlynáøského. 
Všichni mìli možnost seznámit se s historií 
mlýna, jeho velikostí, ale i se zpùsoby výroby 
jeho produktù. Ne všichni však zvládli 
vystoupat až do ètvrtého podlaží, pøesto byla 

s návštìvou mlýna všeobecná spokojenost 
úèastníkù exkurze, protože mnoho z techniky 
mlýna vidìli poprvé a také nikdo nebyl 
zamouèený. V poledních hodinách jsme 
navštívili jako druhý cíl zájezdu, nedaleký 
"Hrad Veveøí", jehož majiteli byli svého èasu 
Moravští Lucemburkové. O tom, že hrad je 
hojnì navštìvován, svìdèila pøi našem pøíjezdu 
øada pøed ním zaparkovaných autobusù. 
Rozsáhlé, pomìrnì zachovalé hradby se 
nacházejí nad brnìnskou pøehradou, která však 
pro znaènì vzrostlé stromy z hradu není vidìt. 
Nìkterým úèastníkùm zájezdu staèily k pro-
hlídce rozsáhlé prostory hradu z jednotlivých 
nádvoøí, nìkteøí navštívili i vnitøní, pøístupné 
expozice. Všichni se pøitom staèili obèerstvit 
v pøilehlých bufetech, takže spokojenost po 
ukojení hladu a žíznì byla všeobecná. Po 
ukonèení prohlídky hradu jsme se podél bøehu 
pøehrady, kterou jsme mohli zahlédnout pøes 
vzrostlou vegetaci jen útržkovitì, a pøes èást 
Brna pøemístili ke Slavkovu u Brna, kde jsme 
navštívili Mohylu míru, postavenou na 
památku bitvy tøí císaøù - cara Alexandra I., rak. 
císaøe Františka I. proti císaøi Napoleonovi I. Po 
ukonèení návštìvy Mohyly míru, kde jsme se 
mimo jiné dovìdìli, kolik statisícù vojákù zde 
bojovalo a také padlo, jsme se navraceli zpìt 
k domovu s tím, že si udìláme ještì zastávku 
na kávu v lázních Klimkovice. K tomu ale již 
nedošlo, jelikož doprava po dálnici D1 je 
z dùvodu její rekonstrukce tak zdlouhavá, že 
bychom již nestaèili stihnout plánovaný èas 
návratu k domovu. Po celou dobu zájezdu byla 
mezi úèastníky dobrá nálada, našli se mezi námi 
dobrovolníci, kteøí pohostili všechny úèastníky 
dobrými domácími buchtami. Pokud mìl snad 
nìkdo z úèastníkù zájezdu nìjaké výhrady 
k prùbìhu programu, tak výboru klubu je dosud 
nedal najevo. Již tradiènì jsme v následujícím 
mìsíci uspoøádali na obecním høišti tzv. 
sportovní odpoledne. Jako obvykle výbor 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce

Klub dùchodcù
Lubomír Tichopád
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v Opavì takto: Pondìlí: 7:30-11:00. Úterý: 
7:30-11:00; 11:30 - 13:30 pro obvod MUDr. 
Reznerové. Støeda: 7:30-11:00. Ètvrtek: 
7:30-11:00; 11:30 - 13:30 pro obvod MUDr. 
Filipiové. Pátek: 7:30-11:00. Viz obecní web.
Dnem 25.6. byla uzavøena køižovatka u RKL. 
Dovoleno bylo vjíždìt køižovatkou do a ze 
Suchých Lazcù pouze nákladním automobilùm 
RKL, autobusùm hromadné dopravy 
a automobilùm obsluhy stavby. Zbytek dopravy 
byl veden pøes Nové Sedlice. Tato objížïka 
trvala pøibližnì 3 týdny.
Od 27. èervna mají obèané možnost shlédnout 
stálou výstavu historických fotografií Suchých 
Lazcù, která je pro nì pøipravena na schodišti 
v obecním úøadì. Fotografie jsou doplnìny 
komentáøi, které se o daných místech podaøilo 
zjistit. Díky zájmu obèanù se podaøilo doplnit 
nìkolik dalších chybìjících informací. Budeme 
rádi za další podnìty. Celá tato výstava je také 
ve fotogalerii na našem webu. 
http://www.suchelazce.cz/fotogalerie/vystava-
fotografii-k-akci-100-let-republiky
Dne 28.6. jsme byli upozornìni spoluobèany na 

nebezpeèný úsek vozovky pro øidièe. Ten se 
nachází na hranici katastrù Suché Lazce / 
Podvihov na Pøerovci smìrem na Pustou Polom, 
který je za vjezdem do lesíku. Je zde oslabena 
krajnice vozovky. Místo poznáte podle toho, že 
jsou po pravé stranì (smìrem Pustá Polom) 

vykáceny stromy. Pravdìpodobnì vlivem eroze 
potoka Sedlinka došlo v daném místì 
k "vymletí bøehu", který se již nebezpeènì 
pøiblížil k silnici è. 4697. Celou vìc dle 
pøedbìžných informací již øeší Lesy ÈR, Správa 
silnic Moravskoslezského kraje a další vlastník 
pozemku. V daném úseku prosím dbejte 
zvýšené opatrnosti!
9. letní kino, které se mìlo konat 30.6. na 
obecním høišti, se kvùli velmi chladnému poèasí 
(kolem 13°C) pøeložilo na 14.7. Letní kino bylo 
promítáno v rámci fotbalového turnaje 
Sucholazeckého poháru. 
V sobotu 14.7. v rámci kulturního léta 2018 se 
konal na obecním høišti 3. roèník fotbalového 
turnaje o Sucholazecký pohár, memoriál Mirka 
Satkeho. Turnaj poøádal obecní úøad ve spo-
lupráci s fotbalovými nadšenci. Startovné, ve 
kterém bylo zahrnuto obèerstvení, bylo 800 Kè. 
Obèerstvení zajistila restaurace U památníku 
v Hrabyni. Veèer po 21:30 hodinì se promítalo 
odložené 9. letní kino s filmem Špunti na vodì. 
Nejlepší hráè byl Daniel Brunclik, nejlepší 
golman David Thomas. 1 místo v turnaji získal 

team "Bez Dechu", 2. místo "Lemond Team" 
a 3. místo "Dobro". Turnaje se úèastnilo celkem 
osm mužstev. Více na str. 21.
V pátek 13. èervence zorganizoval místní 
spolek AVZO Skála na støelnici na Strážnici 
mimoøádnou akci pod názvem Táboráèek. Za 
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deska. Pátý tábor lidu byl svolán 25. záøí 1938 
jako dùrazná výzva k obranì proti hrozící 
okupaci a válce. Mobilizace o dva dny døíve 
jeho uskuteènìní zabránila. Za nìkolik dní 
vstoupila do Háje a okolních pevností fašistická 
vojska. Dne 11. prosince 1938 byl Památník 
odboje slezského lidu na Ostré hùrce fašisty 
znièen! Kámen a èásti sochy památníku byly 
pozdìji použity ke stavbì silnice. Zachovalo se 
jen nìkolik málo fragmentù. U trosek se po 
nìkolik dnù scházeli lidé k tichým protestùm. 
Šestý tábor lidu byl 23. záøí 1945. Více než 100 
tisíc úèastníkù manifestovalo za rovnoprávnost 
Slezska a požadovalo urychlenou výstavbu 
válkou znièené zemì. "Srovnané trosky 
památníku musí být pøipomínkou, ale i 
výstrahou, aby se válka již neopakovala". Byl 
položen základní kámen pro vybudování nového 
památníku. Po dvaceti letech, dne 12. záøí 1965, 
bylo návrší Ostré hùrky pietnì upraveno. 
Objevila se myšlenka obnovy památníku 
a uvažovalo se o svolání tábora ke 100. výroèí 
prvního tábora lidu na záøí 1969. Sedmý tábor 
lidu se konal 21. záøí 1969. Úèastníci se sešli 
k odhalení obnoveného památníku a znovu se 
pøihlásili k tradicím táborù lidu, historii Ostré 
hùrky i oprávnìným požadavkùm Slezanù. 
Osmý tábor lidu se uskuteènil 19. kvìtna 1990 
na popud obnovené Matice slezské, aby 
demonstroval zájem Slezanù na spolubudování 

demokratického státu, Èeské a Slovenské 
federativní republiky. Úèastnil se také pøedseda 
èeské vlády Petr Pithart. Od roku 1990 se 
Ostrá hùrka stala místem setkávání obèanù 
k významným událostem mezi nìž patøí: 
Odhalení pomníku slezským vlastencùm 26. 
dubna 1993, setkání k 80. výroèí tábora lidu 
v roce 1918, jehož souèástí bylo vyhlášení 
založení Euroregionu SILESIA. V roce 2003 byl 
restaurován základní kámen a po doplnìní textu 
vložen do východní zdi památníku. Dne 18. záøí 
2004 byl znovu otevøen sarkofág památníku 
a do nìj byly vloženy další artefakty. V letošním 
roce 28.4.2018 v 10 hodin si Slezané opìt 
pøipomnìli 75. výroèí násilné smrti zakladatelù 
organizace Obrana Slezska. U pøíležitosti 
stého výroèí tøetího tábora slezského lidu bych 
chtìl jménem Obecního úøadu Suché Lazce 
pozvat všechny obèany a Slezany na veøejnou 
vzpomínkovou slavnost, která se bude konat 22. 
záøí 2018 na Ostré hùrce v Háji ve Slezsku - 
Chabièov. Slavnostní prùvod zaèíná ve 13 hodin 
od kostela v Háji ve Slezsku a pokraèuje na 
Ostrou hùrku, kde ve 14 hodin zaène 
vzpomínková slavnost.
Zdroje: Pamìtní kniha hasièi SL str. 259 a 260, 
www.hajveslezsku.cz, www.esbirky.cz, 
www.maticeslezska-opava.cz, starosta: Karel 
Palovský, redakènì upravil David ZávìšickýManifestace 1938 u pomn. znièeného nacisty

Pomník znièený nacisty (pamìtní kniha SDH)
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pøíznivého poèasí a pøi velmi pìkném poètu 
úèastníkù (cca 60) probìhl pøíjemný veèer. 
Návštìvníci se mohli obèerstvit pøipraveným 
sortimentem nápojù, masovou smìsí a klobásou 

nebo špekáèkem, byla pøipravena i možnost 
opékání vlastních vuøtù. Za doprovodu dvou 
kytar si mohli všichni zazpívat trampské i lidové 
písnièky a pobavit se podle svých pøedstav. 
Aèkoliv termín tøináctého, který vyšel na pátek, 
nebývá pro mnohé pøíznivý, tentokrát nemìl na 
akci žádný negativní vliv. Více na str. 17.
Dne 11. èervence ráno byla nahlášena porucha 
na vodovodním øádu na Pøerovci. Porucha byla 
dle vyjádøení SmVaK opravena ve 13:00 hodin 
téhož dne.
Ve dnech 12. a 13.7. probíhala na komunikaci 
smìr Drùbežárna výspravka dìr a výmolù. 
Cesta byla po celou dobu opravy prùjezdná. 
Cesta byla zpevnìna asfaltovým recyklátem, 
který dostala obec pøednostnì zdarma 
z rekonstrukce cesty 1/11. Tímto recyklátem 
bylo zpevnìno v obci více cest.
Klub dùchodcù Veselé Berle uskuteènil 12.7. 
na obecním fotbalovém høišti sportovní soutìž 
Zlatá tretra 2018. Pøed samotnou soutìží 
vystoupila skupina námoøníkù s velitelem M. 
Friedlovou, která pøedvedla krátké vystoupení 
na hudbu "Radeckého pochod". Pak následovaly 
soutìžní disciplíny. Na vše dohlížel pøísným 
okem hlavní rozhodèí pan L. Tichopád se svými 

asistentkami. Po seètení všech výsledkù Zlatou 
tretru získal V. Heèko, druhé místo M. Friedlová 
a tøetí místo H. Volná. Poèasí soutìžícím pøálo. 
Nakonec všichni popøáli jubilantùm a s dobrou 

náladou se vraceli domù. Zdroj: Jindøich Louda
Ve ètvrtek 19.7. došlo krátce po 18:39 hodinì 
k požáru osobního automobilu na ulici Májová 
236 v Suchých Lazcích (za hasièárnou). Na 
místo se dostavily 2 zásahové jednotky z Opavy 
a JSDH Suché Lazce. Pravdìpodobnì vlivem 
technické závady na elektroinstalaci došlo 
k požáru osobního vozidla. Celková škoda byla 
pøes 30 tis. Kè.
V sobotu 21.7. se konalo na obecním høišti již 
10. letní kino v Suchých Lazcích. Po 21. hodinì 
se promítal film "Po strništi bos". Letního kina 
se za teplého poèasí zúèastnilo pøibližnì 150 
divákù. Hospoda na høišti bohužel nepøipravila 
žádné obèerstvení (párky nebo bramboráky). 
Poptávka po nìèem k zakousnutí byla suplována 
improvizovaným minigrilováním z øad divákù. 
Každý si donesl vlastní pochutiny k opékání, 
které si následnì pøipravili na spoleèném grilu.
V druhé polovinì mìsíce èervence došlo 
k èásteèné výspravì asfaltových ploch na ulici 
Na Pískovnì. Nejvíce byla opravena èást 
u obecního fotbalového høištì, kde došlo de 
facto k souvislé výmìnì povrchu. Zde byl úsek 
znaènì poškozen, proto technické služby musely 
tento úsek nahradit souvislou vrstvou. Opravy 
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Ostrá hùrka v Háji ve Slezsku Chabièov - památné místo slezského obrození

V souvislosti s výroèím 100 let republiky nelze 
opomenout pro nás Slezany velmi významné 
výroèí 100 let od tøetího táboru lidu na Ostré 
hùrce, který pøedcházel vzniku samostatného 
Èeskoslovenska. Èím je Èechùm hora Øíp, tím 
je Slezanùm Ostrá hùrka. Vršek kopce nad 
Hájem ve Slezsku - Chabièov, zvaný "Ostrá 
hùrka," se stal nìkolikrát v minulosti místem 
setkání slezského lidu. Na tomto místì 
manifestovali naši pøedkové za zájmy Slezska 
a celého èeského národa. V letech 1868-1871 
v èeských zemích vrcholilo táborové hnutí jako 
jedna z forem protestu a sjednocování èeského 
lidu v boji za národní a politická práva v rámci 
Rakousko-uherské monarchie. Na tomto místì 
probìhlo celkem osm shromáždìní lidu tzv. 
tábory lidu. První tábor slezského lidu se konal 
2. záøí 1869 a uèinil tak z Ostré hùrky významné 
místo. Zúèastnilo se ho více než 15 tisíc lidí 
z celého Slezska. Vìtší tábory se v té dobì 
nekonaly. Tábory lidu na jiných místech 
opavského Slezska a Tìšínska zdaleka 
nedosahovaly takové úèasti jak na Ostré hùrce. 
Poprvé rozhodoval slezský lid o svých právech. 
Slezsko se hlásilo ke státní jednotì s Moravou 
a Èechami a protestovalo proti germanizaci 
èeského školství. Druhý tábor lidu se 
uskuteènil 11. záøí 1898. Byl vyvolán 

nespokojeností z neuznání spravedlivého 
uspoøádání v rámci rakouské monarchie 
a popíráním jazykové rovnoprávnosti. Tøetí 
tábor lidu probìhl 21. záøí 1918. V Prohlášení 
požadovalo 40 tisíc úèastníkù Èeskoslovenský 
stát: "To je právo naše nejposvátnìjší, právo 
národní i mezinárodní, právo národa, jenž má 
zásluhy o kulturu svìtovou a jenž svou 
vzdìlaností, svými silami mravními a svým 
rozvojem hospodáøským s hrdostí se postavil 
vlastní prací svou do prvé øady demokratických 
národù svìta". Na Ostré hùrce byl vztyèen 
døevìný pylon, který symbolizoval význam 
tìchto událostí. Ètvrtý tábor lidu byl 1. záøí 
1929. Poprvé v novì vzniklé Èeskoslovenské 
republice se sešel slezský lid, aby odhalil žulový 
památník. Dílo sochaøe Josefa Wagnera 
a architekta Jana Reichela. Jednalo se o sousoší 
muže a ženy, které symbolizovalo lásku k vlasti, 
houževnatost a nadšení, jakožto nejsvìtlejší 
stránky povahy slezského lidu. V památníku 
byly umístìny žulové desky s nápisy 70 
slezských obcí a uložena zemina z bojiš� 1. 
svìtové války. U pøíležitosti 70. výroèí narození 
Petra Bezruèe se 12. záøí 1937 konala 
manifestace Zemské hasièské jednoty slezské. 
Na památník byla umístìna Bezruèova pamìtní Manifestaèní tábor lidu 13.9.1918

Manifestace po osvobození ÈŠR 23.9.1945.
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alkoholických výparù :).
Ve støedu 1. srpna byly od 9 hodin v naší obci 
pøistaveny kontejnery na zelený odpad. 
Kontejnery byly rozmístìny na obvyklých 
stanovištích.
V pátek 3.8. od 9:00 hod. do 3.8. 24:00 
probíhala uzávìra køižovatky silnic è. I/II 
a III/4663 ul. Pøerovecká smìr Suché Lazce 
(køižovatka u RKL). Dle vyjádøení zástupcù 
spoleènosti Dopravní znaèení Opava s.r.o. bylo 
možno køižovatku u RKL užívat, ovšem bylo 
doporuèeno využívat objízdnou trasu pøes Nové 
Sedlice. Celá oprava hlavní cesty na Ostravu 
skonèila v nedìli 5.8.2018.
Obecní úøad Suché Lazce poøádal v sobotu 4.8. 
od 16 hodin v centru obce 4. roèník akce Pivní 
festiválek 2018. Páteèní brigáda, na kterou 
dorazilo cca 16 dobrovolníkù a brigádníkù, 
zaèala stejnì jako každý rok navážením lavièek 
a pøípravou stanù ve støedu obce. Ètvrtý roèník 
se maximálnì vydaøil. Za jasného až polo-
jasného poèasí s teplotami 35°C se sešlo kolem 
400 návštìvníkù. Celkem 12 druhù piv zajistil 
obecní úøad s dobrovolníky a mladými 
brigádníky. Èepovalo se ve tøech obecních 
stáncích (cca 7 výèepù). Pivo se pøedchladilo 
v hasièské kádi s 200 kg ledu (celkem se do 
kádì vešlo 14 beèek). Obèerstvení zajiš�ovala 
již osvìdèená a spolehlivá restaurace HEJA 
s širokou nabídkou jídel a pivem Radegast. Pro 
dìti byly pøipraveny dva bazénky s vodou, malý 
øetízkový kolotoè, cukrová vata a dva skákací 
hrady. Na návštìvníky èekaly soutìže v pití 
pùllitru a tupláku na èas a v konzumaci piva 
s hamburgerem na èas. Za každé koupené pivo 
obdrželi návštìvníci los. Losovalo se celkem 
o tøi ceny. Hlavní cenou byl wellness pobyt. 
Bìhem akce si mohli diváci poslechnout 
vystoupení kapely ApenDixi. Veèer po 22. 
hodinì následovalo 11. letní kino a krásný 
èeský film "Na samotì u lesa". Nechybìlo 
tradièní skákání do kašny a sledování filmu 

byly hrazeny z rozpoètu mìsta. (Ulice Na 
Pískovnì je v majetku obce na rozdíl od ulice 
Pøerovecká, která patøí silnicím.) Zároveò došlo 
k opravì èásti chodníku na konci ulice Na 
Pískovnì pøed køižovatkou s ulicí Pøerovecká. 
(Výmìna obruby a dlažby.) Tento úsek byl 
v havarijním stavu a byl velmi nebezpeèný.
Ve ètvrtek 26. èervence odpoledne probìhla 
další z nìkolika brigád èlenù a fanouškù TJ 

Suché Lazce Lazio. Brigády byly zamìøeny 
na rekonstrukci støídaèek pro hosty a domácí. 
Souèasnì probíhala rekonstrukce dvou tribun 
na obecním høišti. Obecní úøad dìkuje všem 
dobrovolníkùm a brigádníkùm za jejich práci.
Souèasnì také zaèala rekonstrukce plochy vedle 
budoucího workoutového høištì. Betonová 
plocha byla zpevnìna obrubníky, pøedláždìna 
a na její místo budou usazeny lavièky pro 
diváky. Celá plocha bude zastøešena stanem.
V pátek 27. èervence mìli možnost sledovat 
lidé z celé severní polokoule úplné zatmìní 
Mìsíce. Teplé a jasné poèasí se v Suchých 
Lazcích vydaøilo a celý úkaz byl velmi pìknì 
vidìt. Úplné zatmìní Mìsíce zaèalo od 21:30 
a skonèilo ve 23:13 letního èasu. Pozorování 
mimoøádného mìsíèního pøedstavení bylo dobøe 
viditelné i bez dalekohledu. V improvizované 
hvìzdárnì "U Dejva" se sešlo cca 12 pozoro-
vatelù, kteøí spoleènì sledovali úkaz v teleskopu 
typu Newton. To vše bylo lehce zamícháno do 

srpen 2018

Po úspìšných jarních akcích pokraèovala 
aktivní èinnost èlenù AVZO TSÈ ÈR, 
poboèného spolku Skála v Opavì - Suchých 
Lazcích. Mimo údržbových prací na areálu 
støelnice byl zorganizován 4. roèník turnaje 
v nohejbalu trojic, který se uskuteènil v sobotu 
16. èervna na asfaltovém høišti na Strážnici. 
Zúèastnilo se 5 družstev a všechna družstva 
zmìøila své síly navzájem mezi sebou. 
Nejúspìšnìjším družstvem byla trojice Janda 
Petr, Èalek David a Solný Daniel, která 
neutržila žádnou porážku. Druhé místo 
obsadilo družstvo ve složení Dener Lukáš st., 
Ertelt Jan a Komenda Patrik s jedinou porážkou. 
Tøetí pøíèku obsadilo družstvo Havlíèek Matìj, 
Èernín Tadeáš a Dener Lukáš ml. pøed 
nejstarším družstvem ve složení Janošek 
Bøetislav, Dener Richard a Friedel Jiøí. Na 
pátém místì skonèilo družstvo pod názvem Sbìr 
S.Lazcù v obsazení Závìšický David, Dener 
Saša a Skuplík Václav. Všechna družstva na 3. 
až 5. místì vyhrála po jednom zápase. Na pátek 
13.7. pøipravili èlenové AVZA mimoøádnou akci 
a to pod názvem Táboráèek. Úèastníci mìli 
možnost opékání vlastních špekáèkù, mimo 
to bylo pøipraveno obèerstvení pro návštìvníky. 
Pøestože se jednalo o pátek s datem 13., nálada 
byla vynikající a rovnìž úèast nebyla špatná. 
Za pøíjemného poèasí mìli všichni možnost 
zazpívat si za doprovodu kytar a dle libosti se 
pobavit. Po prázdninách nás èeká práce na 
údržbì støelnice, pøedevším se jedná o výmìnu 
støešní krytiny, odstranìní náletových døevin 
v areálu, natìraèské práce a další drobné opravy. 
Ze sportovních aktivit nás èeká místní pøebor 
ve støelbì z malorážky a tradièní závìreèný 
souboj ve støelbì z rùzných zbraní, kterým 
uzavíráme støeleckou sezónu pod názvem 
"Poslední výstøel".

AVZO Ing. Bøetislav Janošek

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

foto: Ing. Bøetislav Janošek

Fotografie z akce Táboráèek
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z nafukovacího èlunu v kašnì. Zábava 
pokraèovala dlouho do noci. Celkem se 
vyèepovalo 1724 piv. V nedìli po festiválku se 
sešlo nìkolik dobrovolníkù na pomoc pøi úklidu.
V pondìlí 6.8. v odpoledních hodinách (16 h.) 
byla na staveništi VN Sedlinka nalezena munice 
z druhé svìtové války. Nevybuchlou munici 

objevil bagrista pøi výkopových pracích na 
vodní nádrži Sedlinka. Na místo byla pøivolána 
policie ÈR, která zajistila zabezpeèení prostoru 
a odstranìní nebezpeèné munice. V 17 hodin na 
místì zasahoval pyrotechnik, který identifikoval 
nález jako dìlostøeleckou minu ráže 82 mm. 
Mina byla bezpeènì odvezena a zneškodnìna. 
Nedošlo ke zranìní ani ke škodì na majetku.
Ve støedu 8. srpna ve 12:00 hodin byly na 
území celé Èeské republiky aktivovány sirény 
(oznaèované také jako "koncové prvky 
varování") bez doprovodné verbální informace 
po dobu 140 s. Sirény byly spuštìny na základì 
žádosti pøedsedy vlády Èeské republiky a na 
základì rozkazu generálního øeditele 
Hasièského záchranného sboru Èeské republiky 
na poèest padlých vojákù v Afghánistánu.
Dne 10.8. v 18:15 hod se konalo na Strážnici 
v areálu støelnice Suché Lazce 34. zasedání 
zastupitelstva Suché Lazce. Na programu bylo: 
... 4. Zpráva starosty o èinnosti v období od 18.7 
- 9.8.; 5. Majetkové záležitosti; 6. Oprava 
chodníku na ulici Májová; 7. Smlouva na nové 

pojištìní; ... Více na webu www.suchelazce.cz
V mistrovském zápase mužù 1.A tøída sk. A, 
Suché Lazce : Jakubèovice, který se hrál 
v sobotu 11.8.2018 v 17:00 hod., prohrály Suché 
Lazce 2:3 (0:2). 
Ve støedu od 15. srpna od 8:30 do 14:00 došlo 
k plánovanému pøerušení dodávky pitné vody. 
Obèané byli o výpadku informování v rozhlase, 
na vývìsce, na webu a na facebooku.
Ve ètvrtek 16.8. ráno krátce pøed osmou hodinou 
odstartovalo šest nadšencù na motocyklech 
Jawa smìr Zemplínská Šírava. Na start je pøišlo 
podpoøit cca 30 známých a dalších spoluobèanù. 
Jedná se o cestu na Jawách vyrobených v minu-
lém století v Povážské Bystrici. Akce pod 
názvem "Suché Lazce jedou na Šíravu-Jawa 
cup 2018" se konala od 16.8. do 21.8.
Od pátku 17.8. zaèala v obci oprava chodníkù 
a nejvíce poškozených èástí vozovky. Jednalo 
se pøedevším o opravu asfaltu na køižovatce 
ulic Májová a Na pískovnì. Došlo zde také 
k odstranìní zábradlí, které nesplòovalo 
bezpeènostní pøedpisy. Dále se opravuje asfalt 
na ulici Jièínská (mezi ulicemi Støední 
a Májová). Snižuje se obruba u chodníkù na 
køižovatce Pøerovecká a Sedlická, kde bude 
vložena èervená bezpeènostní dlažba. Tyto 
úpravy provádí Technické služby Opava 
z rozpoètu mìsta. V tomto mìsíci ještì plánuje 
obec na své náklady pøedláždìní chodníku na 
ulici Májová. Bude použita stávající dlažba 
50x50. Na Jiínské byl opraven kousek 
kanalizace (zvìtšen na 30cm), který byl 
v minulosti nevhodnì zmenšen (z 30 na 15 cm).
Na letošním závodì "Opavská míle", který se 
bude konat 5.9., se mùžou bìžci, ale i fanoušci 
ukázat v nových "funkèních" dresech s logem 
Suché Lazce na hrudi. Pro objednávku trièek 
kontaktujte místostarostu na e-mail: 
p.nelesovsky@seznam.cz. Pøipomínáme, že se 
letos bìžci musí zaregistrovat na závod nìkolik 
dní pøedem. redakce David Závìšický

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelci z polní kuše od posledního vydání 
Sucholazeckého zpravodaje nezaháleli 
a zúèastnili se nìkolika významných závodù. 
Letos vznikla pro støelce nová soutìž a to 
svìtový pohár, do kterého jsou zapoèítávány 
výsledky ze tøí mezinárodních závodù. Prvním 
z nich byl závod, který se uskuteènil 15. - 
17.6.2018 v chorvatském Veliko Trgovišæi. Zde 
Oldøich Kubesa bojoval do posledního šípu, ale 
nakonec se musel spokojit se 4. místem. Pro 
Sabinu Kubesovou to byl jeden z nejhorších 
závodù, když nastøílela výsledek hluboko pod 
svým prùmìrem. Dalším velkým závodem 
bylo mistrovství Evropy, které se uskuteènilo 
27.6. - 2.7.2018 v Pärnu v Estonsku. Mezi 
reprezentanty nechybìli ani sucholazeètí støelci. 
Mistrovství se zúèastnilo celkem 87 støelcù 
z 12 zemí Evropy. Oldøich Kubesa se 
v nejobsazenìjší kategorii umístil na 19. místì. 
Sabina Kubesová po prvním dni zaujímala 
11. pozici, kterou po druhém závodním dni 
neudržela a propadla se na koneènou 13. 
pøíèku. Výsledky z tohoto mistrovství byly 
rovnìž zapoèítávány do hodnocení svìtového 
poháru. Posledním závodem svìtového poháru 
byl už tradièní Bohemia Cup, který letos slavil 
již 20. roèník. Oldøich Kubesa se nedokázal 
srovnat s extrémním horkem a v celkovém 
hodnocení mu patøilo 8. místo. Sabina 
Kubesová bojovala po celou dobu závodu 
o medailové umístìní, ale nakonec její výsledek 
staèil "pouze" na 4. místo. Sabina Kubesová 
byla také èlenem 1. èeského družstva, jež se 
v soutìži družstev umístilo na 5. místì. V sou-
tìži svìtového poháru se Sabina Kubesová 
probojovala do finále, které probìhne 6. - 9. 

prosince 2018 v ruském mìstì Orel. Prozatím 
posledním závodem byl závod uspoøádaný 
11. srpna 2018 v Litultovicích. Sabinì 
Kubesové tentokrát její výkon nestaèil na lepší 
než 3. místo. Oldøich Kubesa se tohoto závodu 
z technických dùvodù nezúèastnil. Na závìr 
tohoto èlánku bychom Vás rádi pozvali na 
nadcházející mistrovství Èeské republiky, 
které bude poøádat ve dnech 8. - 9. záøí 2018 
na místním obecním høišti Støelecký klub polní 
kuše Suché Lazce. Doufáme, že naši støelci 
budou bojovat o ty nejvyšší pøíèky. Pøejeme jim 
hodnì štìstí.

klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce
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Zprávièky ze sucholazecké školièky

Nedávno jsme se tìšili na nadcházející 
prázdniny, volno, léto, sluníèko, koupání 
a najednou se srpen chýlí ke konci a zase se 
blíží zaèátek školního roku. Nejrychlejší 
mìsíce jsou vždycky èervenec a srpen, to Vám 
potvrdí každé dítì školou povinné a každý 
uèitel. Ale vra�me se do èervna, kdy probìhla 
dùležitá akce pro naši školu - slavili jsme 110 let 
výroèí školní výuky v Suchých Lazcích. 
A všichni se svého úkolu zhostili s plnou 
vervou! Na Akademii, kterou jsme si pøipravili, 
se všichni pilnì pøipravovali - malí i velcí 
ve školièce, školní družina i všichni školáci. 
Vystoupení se konalo v sále Hostince U Baly 
a všechna místa byla zaplnìna. V sobotu 23. 6. 
2018 od 14:00 hodin na diváky èekalo více jak 
dvì hodiny zábavy - vystoupení bylo hlavnì 
taneèní, ale týkalo se školy, celoroèního 
projektu o vodì i 100 let vzniku Èeské 
republiky. Všichni vystupující ze sebe i pøes 
pøítomnou trému a nervozitu vydali to nejlepší 
a mùžeme být na nastupující generaci pyšní, 
opravdu to zvládli na jednièku!
Touto cestou bychom rádi podìkovali všem 
rodièùm za pomoc s kostýmy, panu starostovi za 
obèerstvení pro hosty, panu Bulkovi za filmovou 

dokumentaci a panu Tomáši Balovi za bezplatné 
zapùjèení sálu ke generálkám i na samotné 
vystoupení. Jsme rádi, že škola a obec fungují 
jako jeden tým, tak to má být!
Pøejeme všem obèanùm krásný zbytek léta 
a školákùm úspìšný vstup do nového školního 
roku!

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

V tomto èísle zpravodaje vám pøinášíme 
papírový model Jubilejní obecné školy císaøe 
Františka Josefa I. v Suchých Lazcích. 
V minulém zpravodaji jsme vám pøiblížili 
stodesetiletou historii školy a zmínili jsme 
pøitom také fakt, že tato budova mìla velmi 
krásnou architekturu a byla na svoji dobu velmi 
moderní. Pøipravil jsem pro dìti a modeláøe 
tento papírový model, který je velmi pøesnou 
historickou replikou. Model byl vytvoøen na 
základì nìkolika dobových fotografií a odráží 
vzhled budovy krátce po její realizaci 8. èervna 
1908. Budova se bìhem let nìkolikrát zmìnila. 
Model který je v mìøítku 1:100 zachycuje 
nìkteré detaily velmi pøesnì. Napøíklad 
rozložení kamenù v základech pøesnì odpovídá 
skuteènosti. Okna a štuky fasády jsou rovnìž 
pøesnou kopií. Podaøilo se také získat detail 
hlavního vchodu s dveømi, proto jsou tyto èásti 
také velmi pøesnì pøeneseny do modelu. Zadní 
èást budovy, která obsahovala pøístavbu, bylo 
velmi tìžké pøesnì zachytit, protože zábìry na 
tuto èást se buï nedochovaly nebo byly foceny 
z velké dálky. Podaøilo se však z leteckých 
snímkù z roku 1946 a z nìkolika dokumentù 
ze stavebního archivu pomìrnì pøesnì zachytit 
dispozice a technické øešení pøístavby. Budu 
moc rád, pokud toto øešení pamìtníci doplní 
svými postøehy a vzpomínkami. Model bude 
také vystaven na plánované "Výstavì ovoce 
zahrádkáøù", která bude 20.10.2018 v novì 
zrekonstruovaném kulturním domì. 
Budu také velmi rád pokud modeláøi, kterým 
se podaøí model složit, nám pošlou do redakce 
svoji fotografii s modelem. Fotografie mùžete 
posílat na e-mail redakce@suchelazce.cz, tøi 
nejlepší modeláøi dostanou od naší redakce 
dárek. Tìšíme se na vaše výtvory a pøejeme vám 
pøíjemnou zábavu.

Základní tipy jak poskládat papírový model. 
Pøi skládání modelu je tøeba dodržet následující 
postup. Pøi skládání modelu postupujte 
vzestupnì dle èísel v kroužku, která oznaèují jak 
jednotlivé díly, tak i postup skládání modelu. 
Všechny hrany s ohybem doporuèujeme ještì 
pøed samotným vystøižením pøejet tupým nožem 
podél pravítka. Papír se v daném místì lehce 
oslabí a pùjde snadno rovnì pøehnout. Místa 
ohybu jsou obvykle oznaèena pøerušovanou 
èarou u každého dílku. Smìr ohybu vyplyne 
z logiky skládání modelu. Malá èísla na dílcích 
oznaèují místo a èíslo dílu, který se k tomuto 
místu pøilepí. Èervené linky ve tvaru X 
umístìné obvykle uvnitø dílu oznaèují místo 
vystøižení. Pro orientaci, kde se daný díl 
v modelu nachází, poslouží schéma 
s èíslováním. K samotnému lepení použijte 
lepidlo Herkules. Nenanášejte pøíliš velké 
množství lepidla na lepící plochy, jinak se papír 
vlivem vody v lepidle roztáhne a zdeformuje 
rovnou plochu. Pøejeme pøíjemnou zábavu 
a hlavnì ocelové nervy.

Redakce, David Závìšický

Papírový model obecné školy S. Lazce Návod k papírovému modelu

Škola zachycena na pohlednici z roku 1931.
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foto: Stanislav Kaštovský

Fotografie ze sportovní soutìže Klub dùchodcù Zlatá tretra 2018 zde dne 12.7.

foto: Ing. Bøetislav Janošek

Fotografie z mimoøádné akce spolku AVZO Táboráèek ze dne 13.7.
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Kopie historických fotografií, které se podaøilo získat od našich spoluobèanù.

zdroj: Pavel Chalupa - fotografie ze stavby kaple 
Andìlù strážných. Vlevo nahoøe je Jana 

Šustková, s brýlemi Josef Slaný, muž vpravo je 
Jan Sedláèek èlen pøedstavenstva výstavby kaple.

foto: náves rok pøibližnì 1900, zdroj: Zuzana Kubicová

Pohøeb mladé dívky, zdroj: Zuzana Kubicová
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foto: D. Závìšický, Ing. V. Skuplík

Fotografie ze 4. roèníku akce Pivní festiválek 4.8.2018.

foto: Kateøina Vlhová

3. roèník fotbalového turnaje o Sucholazecký pohár, memoriál Mirka Satkeho
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