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jsem opìt velmi rád, že Vás mohu 
prostøednictvím úvodního slova našeho 
Sucholazeckého zpravodaje pozdravit a jak je 
již tradicí v srpnovém vydání také co 
nejsrdeènìji  na vrchol sucholazeckého 
kulturního a spoleèenského léta na 

.

pozvat

sucholazecké posvícení

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 
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Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

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

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

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2019, 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 17-19 h., støeda 8-11 h. 
a 13-15 h., ètvrtek 8-10 h. tel. starosta: 734 763 998
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Bc. Klára 
Vèelková.
 www.davedesign.cz, srpen 2019 náklad 350 výtiskù
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Tento rok jsme pro Vás pøipravili opìt mnoho 
zábavy a já vìøím, že pokud nám vydrží poèasí, 
tak to bude velká paráda. Chci podìkovat všem, 
kteøí se podíleli na organizaci sucholazeckého 
posvícení a využiji tìchto øádkù i k podìkování 
za organizaci všem tìm, kteøí vìnovali svùj 
volný èas pro obec Suché Lazce a spoleènì 
pøipravili opìt velmi bohaté kulturní vyžití nejen 
pro sucholazecké obèany, ale i pro okolní 
vesnice. Mám radost, že úèast na tìchto akcích 
byla opravdu veliká a pro nás je to jasný signál, 
že tyto akce jsou stále žádané a mám z toho 

upøímnou radost. Od posledního vydání 
Sucholazeckého zpravodaje se také událo pár 
vìcí v rámci fungování obecního úøadu 
a dovolte mi se o nì podìlit. Chci se omluvit 
pøedevším všem hasièùm, jelikož jsem sliboval 
generální opravu jejich vjezdu do hasièárny 
v dobì velkých prázdnin. Bohužel se projektová 
pøíprava ponìkud zdržela a v dobì, kdy ètete 
tyto øádky, vìøím, že již máme všechny 
"vyjadøovaèky" v poøádku a budeme moci 
stavbu ohlásit na odboru dopravy a vše 
probìhne tak, jak jsem sliboval. Každopádnì 
finanèní prostøedky jsou na tuto akci alokovány 
v rámci rozpoètu mìstské èásti a to je ta 
nejdùležitìjší vìc, takže akce jistì probìhne. 
Naopak, co se již podaøilo dotáhnout do konce 
po stránce "papírové války", je nákup nového 
obecního traktoru. V této souvislosti jsme 
potøebovali souhlas rady mìsta Opavy a tento 
souhlas byl schválen dne 14.8.2019. 
Dodavatelem nového obecního traktoru bude 
spoleènost RVR-Agro a.s. a celková hodnota 
nového obecního traktoru s celým 
pøíslušenstvím je 503.873,- Kè. Pokud se ptáte, 
co bude s naším starým traktorem, tak bude 
v rámci dražby nabídnut zájemcùm k odkupu. 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

24.

všichni vrátili domù a už se tìšili, až se v záøí 
zase uvidí! Fotky je možné si prohlédnout na 
adrese https://t-foto.rajce.idnes.cz
/TABOR_2019 Velkou radost nám letos dìlá 
novì vzniklé družstvo žen. Ty se vybièovaly 
k nìkolika tréninkùm i soutìžím. První soutìž, 
které se úèastnily, probìhla v sobotu 4.5.2019
v Oticích. Jednalo se o okrskové kolo 
v požárním sportu, kde ženy ze Suchých 
Lazcù obsadily 1. místo.
Na dalších soutìžích, 23.6. v Nových Sedlicích 
a 7.7. v Kravaøích už se jim tak moc nedaøilo, na 

Zasloužené vítìzství LAZIO, více na str. 9.

srpen

jejich nadšení jim to však nic neubralo a rády 
by nás letos ještì na minimálnì dvou soutìžích 
reprezentovaly.
Léto pomalu konèí a hasièi už plánují zaèátek 
nové sezóny. Pøípravka se sejde ve ètvrtek 5. 
záøí od 16 hod. První tréninky mladých hasièù 
probìhnou v pátek 6. záøí, prozatím v obvyklých 
èasech. Nábor nových malých hasièù probìhne 
ve ètvrtek 12.9. od 16 hodin. Vítáni jsou kluci 
i holky ve vìku od 4 let. Na všechny dìti i další 
akce se vedoucí moc tìší!

za SDH Pavla Benšová výhra 2:1
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Další dobrou vìcí, která se také povedla 
dotáhnout do konce, je objednávka plastových 
kelímkù s potiskem, které v rámci obecních 
akcí již napoøád nahradí plastové kelímky na 
jedno použití. Premiéru by mìly mít tyto 
kelímky na sucholazeckém posvícení a za tuto 
vìc jsem opravdu velmi rád. Postupnì budeme 
pøicházet s dalšími nápady, jak úplnì vylouèit 
jednorázové plasty z hlediska nejen fungování 
obce, ale pøedevším z hlediska obecních akcí, 
kde postupem èasu budou úplnì zakázány 
jednorázové plastové výrobky. Samozøejmì vše 
si musí vzít svùj èas a i my se musíme nauèit, 
jak používat výrobky, které jednorázové plasty 
nahradí. Naše myšlenka nemá podtext pouze 
osvìtový, ale opravdu v Suchých Lazcích je 
mnoho obecních akcí za celý rok, a aè se to 
nemusí zdát, produkujeme obrovské množství 
plastù, které ovšem nemusíme, pokud se 
všichni spoleènì nauèíme pracovat a fungovat 
s nabídkou, kterou nám dnes nabízí trh. Velkým 
problémem Suchých Lazcù je opìtovnì velké 
sucho. I pøesto, že v mìsíci srpnu se tìšíme 
celkem dosti poèetným srážkám, mìsíc èervenec 
byl velmi suchý a je to hodnì znát na obecní 
zeleni. Musím se pøiznat, že jsem ještì minulý 
rok moc nevnímal tuto problematiku jako vìc, 
jež se musí intenzivnì øešit, ale po té, co jsem se 
intenzivnìji vìnoval dopadùm toho, co dokáže 
velké sucho a vysoké teploty s naší obecní 
zelení, jsem došel k jasnému závìru, že musíme 

www.suchelazce.cz

2. 23.

odnesly domù i tašku s drobnými dáreèky.
Celkem úspìšnou jarní sezónu uzavøeli hasièi 
s dìtmi 14. èervna malou procházkou na 
Pøerovec, kde si v restauraci Heja dali spoleènì 
nìco dobrého k snìdku i pití. Ti menší si vyhráli 
na prùlezkách, starší si popovídali a nadšenì 
debatovali o blížícím se hasièském soustøedìní.
První prázdninové pondìlí se totiž hasièi na 
5 dní pøestìhovali do Mokøinek. V rekreaèním 
zaøízení Bílá Holubice strávili krásných pìt dní 
plných her a netradièních zážitkù. Dìti ve vìku 
7 až 15 let vytvoøily 4 družstva. Jednorožci, 
Chobotnièky, Trpaslíci a Žraloèci mezi sebou 
zápolily v pøehazované, plnily kvíz a další 
úkoly. Nerozhodnì však skonèila soutìž 
o nejlepší polévku uvaøenou v trampském 
kotlíku na otevøeném ohni - zelòaèka, èesneèky 
a bramboraèka. Byly zkrátka výborné všechny. 
Dìti si pod dohledem zkušených instruktorù 
vyzkoušely lezení na skálu. Souèásti bojové hry 
byla také jízda v kánoi. Exkurse do zázemí 
pøehrady Kružberk a dále pak návštìva areálu 
Davidova mlýna s lanovou dráhou byla pro dìti 
také velkým zážitkem. Letní kino s pohádkou 
se neobešlo bez popcornu a diskotéka poslední 
veèer rozhodnì nemohla chybìt. Poèasí vyšlo 
témìø na 100%, a tak si lepší zaèátek prázdnin 
dìti nemohly pøát. Unavení, ale spokojení se 

S koncem jara se svého vystoupení doèkali 
i naši benjamínci. Nejmladší družstvo 
sucholazeckých hasièù se vydalo v sobotu 15. 
èervna na svùj každoroèní vrchol sezóny, na 
Festival pøípravek. Ten se letos konal v Bobro-
vníkách u Hluèína, kde se na krajské pøehlídce 
hasièské drobotiny pøedvedlo celkem 15 
družstev z celého MS kraje. V úmorném vedru 
se støídala jedna ukázka za druhou, dìti 
pøedvádìly celoroèní èinnosti dobrovolných 
hasièù, mìly natrénovány ukázky zásahù pøi 
nehodách èi haváriích a ve vìtšinì pøípadech 
nechybìl ani požární útok, ve kterém dìti ve 
starším vìku závodí. Sucholazecká pøípravka 
v polovièní sestavì pøedvedla svùj trénink, kdy 
se uèí pøebíhat kladinu, pøelézat bariéru, obíhat 
kužely tzv. slalomem, podlézat a prolézat 
pøekážky. Po písknutí utíkali kluci pøedvést 
požární útok a holky se rychle pøevlékly za 
zdravotnice. Po uhašení požáru párty stanu 
kluky, dala dìvèata první pomoc malé panence. 
Celá ukázka se bez obtíží zdaøila a drobné 
chybièky vedoucí rozesmály. První odmìnou 
byl potlesk divákù. Po ukázce vždy celé 
družstvo nastoupilo a bylo po zásluze odmìnìno 
památeèní medailí, plaketou pro sbor a dìti si 
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zmìnit pøístup a brát na zøetel, že Suché Lazce 
jsou prostì suché a musí se k tomu pøizpùsobit 
i výbìr nové zelenì i zmìna výsadby nìkterých 
zelených ploch. Sami jistì poznáte rozdíly, jež 
nastanou a vìøím, že budou velmi vítány. 
Mùžete se tìšit i na vìtší plochy kvìtnatých luk 
a intenzivní výsadbu okrasných keøù podél ulice 
Pøerovecká. Se suchem není spojena pouze 

myšlenka zmìny obecní zelenì, ale i pøístup 
k zadržování deš�ové vody. Díky anketì, již 
jsme realizovali na našich webových stránkách, 
ale i na základì komunikace s Vámi, jsme došli 
k jasnému závìru, že o možnost poskytnutí 
dotace na barely na zadržování vody je velký 
zájem, a proto jsem na nejbližší jednání 
zastupitelstva navrhl schválit zámìr nákupu 
tìchto velkoobjemových barelù pro obèany 
Suchých Lazcù. O dalším vývoji Vás 
samozøejmì budeme informovat. Taktéž jsem 
rád, že se dokonèují práce na požeráku VN 
Sedlinka a urèitì všichni netrpìlivì èekáme, 
kdy již bude napuštìna. Vìøím v to, že se vše 
zvládne tak, jak bylo naplánováno a VN Sed-
linka bude na podzim tohoto roku napuštìna. 
Na závìr mi dovolte Vám všem popøát krásný 
zbytek léta. Dìtem pøeji, a� po skonèení 
prázdnin ve škole vykroèí tou správnou nohou 
a jsou celý školní rok úspìšní a u dalšího vydání 
Sucholazeckého zpravodaje na shledanou.

starosta Mgr. Petr Oriešèík

1 688

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce
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Vážení spoluobèané, nechte mì prosím 
v nìkolika bodech zhodnotit po organizaèní 
a technické stránce období nìkolika uplynulých 
mìsícù. S nástupem kulturního léta, již jako 
posledních nìkolik sezón, dochází pøed i po 
kulturních akcích k již notoricky známému 
chystání a úklidu obecních lavic. A� již se 
pøipravují na høištì, centrum obce nebo jinde, 
vždy je vítána pomoc dobrovolníkù. Tímto bych 
chtìl podìkovat jednotlivým složkám obce, 
které vždy v dostateèné míøe zajiš�ují pomocné 
síly. Vzhledem k neexistenci jiných 
skladovacích ploch jsme stále odkázáni na 
prostory nám poskytnuté panem Davidem 
Sonkem v areálu bývalého JZD.
V tomto okamžiku bych rád také zmínil, aèkoli 
to nìkterým pøijde jako samozøejmé, znaèné 
úsilí vìnované pøípravì a úklidu našimi 
kmenovými zamìstnanci Martinem Žùrkem 
a Davidem Martínkem. Bývají první, ke 
kterým se následnì pøidávají další dobrovolníci 
a obzvláštì úklid po vìtšinì nároènìjších akcí 
obstarávají v brzkých ranních hodinách tak, aby 
byl ráz obce navrácen do normálu co možná 
nejrychleji. Letošní léto jim bylo nejen k tomu, 
ale ke zvládání všech letních aktivit nápomocno 
nìkolik dalších brigádníkù. Ze standardních 
pracovních aktivit bych chtìl vypíchnout 
v tomto obzvláštì teplém roce pøedevším 
starost o zeleò, která dostávala pøídavnou 
závlahu. Mimo kluky z "rychlé roty" musím 
zmínit opìt nìkolik dalších, kteøí se po veèerech 
prohánìli obcí se sudy na korbách aut nebo 
pøívìsných vozíkù a opìt nejen novì zasazeným 
stromkùm kompenzovali suchý rok. Z toho 

pohledu mì osobnì mrzí, že se o nìkolik ještì 
témìø nedozrálých švestek pod obcí postarali 
jiní místní i pøespolní "dobrovolníci", takže 
z koštu letošní Lazecké slivovice asi nic nebude. 
Vzhledem k již zmínìnému suchu bych rád 
touto cestou podìkoval i neutuchající aktivitì 
starosty obce, kterému se povedlo dotáhnout 
kvalitu obecního høištì do stavu, kterého jste si 
jistì všimli bìhem prvního mistrovského zápasu 
mužù minulou sobotu. Myslím, že se døina 
vyplatila a že si nejen naši muži užijí 
nastávající poèátek nové sezóny. Navíc bych 
Vás rád všechny pozval nejen kouknout na 
trávník, ale pøedevším na parádní kousek 
do letního kina 24. srpna. Poprvé od našich 
kinematografických zaèátkù pojedeme na 
mnohem vìtším plátnì, a protože si to film 
Bohemian Rhapsody zaslouží i s mnohem 
kvalitnìjším zvukem. Navíc pro Vás již dlouho 
pøed filmem bude nachystáno od TJ Suché 
Lazce obèerstvení. Pøijïte posedìt a pøíjemnì 
strávit nìkolik chvilek s pøáteli, než se 
zakousneme do filmové projekce. Závìrem chci 
jen vyjádøit budoucí podìkování všem, kteøí 
se zapojí do pøíprav nastávajícího Lazeckého 
posvícení poslední prázdninový víkend. 
Se zvoláním "Nìch sa stoly prehýbajú a nik 
nìzomrie" Suchým Lazcùm zdar.

místostarosta: Ing. Václav Skuplík
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Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Ing. Václav Skuplík

foto: David Závìšický

Fotografie z pátého roèníku pivního festiválku v Suchých Lazcích 10.8.2019.

foto: Ing. Václav Skuplík
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Ordinace praktického lékaøe, MUDr. Víta 
Kašpárka, v Opavì a Suchých Lazcích byla 
v dobì od 15.7.- 28.7. uzavøena. Následnì je 
také uzavøena od 19.8.- 1.9. z dùvodu 
dovolené. Zástup v uvedených dnech zajiš�uje 
MUDr. František Øimák, námìstí Republiky 
1103/4, 74601 Opava, Tel: 553 716 368
Pøipomínáme ordinaèní hodiny:
Pondìlí 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Úterý 07:00 - 11:00 12:00 - 13:00
Støeda 11:00 - 13:00 14:00 - 18:00
Ètvrtek 07:00 - 11:00 12:00 - 13:00
Pátek 07:00 - 11:00 
Dne 13.6. Klub dùchodcù uskuteènil zájezd na 
Pustevny, kde si úèastníci prohlédli novì 
vybudovanou stezku Valašska v korunách 
stromù. Byl tam krásný výhled do okolí. Na 
zpáteèní cestì se zastavili v lázních Klimkovice. 
Výlet pøipravil pan Tichopád. Dìkujeme našim 
zastupitelùm, že jsme mohli tento zájezd 
uskuteènit. (autor: Jindøich Louda)

Myslivecký spolek Hoš�ata uspoøádal dne 15.6. 
na støelnici v Raduni 13. roèník støeleckého 
dne. Za krásného poèasí a dobré úèastí støelcù 

probìhla støelba z kulové zbranì na malovaný 
terè tetøeva, který vyhrál Žùrek Václav ml. 
Hlavní závod o putovní pohár ve støelbì na 
asfaltové holuby vyhrál Kubesa Radomír st. 
Závìreèné posezení u vaøeného kolínka 
a chlazeného piveèka se uskuteènilo na 
myslivecké chatì v Suchých Lazcích. (autor: 
Kubesa Radomír st.)

Festival pøípravek - Nejmladší družstvo 
sucholazeckých hasièù se vydalo v sobotu 15. 
èervna na svùj každoroèní vrchol sezóny, na 
Festival pøípravek. Ten se letos konal v Bob-
rovníkách u Hluèína, kde se na krajské 
pøehlídce hasièské drobotiny pøedvedlo celkem 
15 družstev z celého MS kraje. V úmorném 
vedru se støídala jedna ukázka za druhou, dìti 
pøedvádìly celoroèní èinnosti dobrovolných 
hasièù, mìly natrénovány ukázky zásahù pøi 
nehodách èi haváriích a ve vìtšinì pøípadù 
nechybìl ani požární útok, ve kterém dìti ve 
starším vìku závodí. Naše pøípravka v polovièní 
sestavì pøedvedla svùj trénink, kdy se uèí 
pøebíhat kladinu, pøelézat bariéru, obíhat kužely 
tzv. slalomem, podlézat a prolézat pøekážky. 
Po písknutí utíkali kluci pøedvést požární útok 
a holky se rychle pøevlékly za zdravotnice. Po 
uhašení požáru párty stanu kluky dala dìvèata 
první pomoc malé panence. Celá ukázka se bez 
obtíží zdaøila a drobné chybièky nás vedoucí 
rozesmály. První odmìnou byl potlesk divákù. 

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

Èlenové Mysliveckého spolku Hoš�ata zahájili 
jarní sezónu v honitbì pilnou prací. Po pìtile-
tém úsilí jsme mohli odstranit oplocení, které 
chránilo výsadby stromù a keøù v lokalitì Pod-
vihov. Provedené výsadby vyhlášené státní 
správou ochrany pøírody za významný 
krajinný prvek již plní v krajinì svou funkci 
krytu pro zvìø a zadržení vody v krajinì. Další 
brigády byly zamìøeny na výrobu sedaèek, nátìr 
nových kazatelen a jejich instalaci v honitbì.  
Jako každoroènì poøádal i letos myslivecký 
spolek pro své èleny støelecký den. Dne 15.6. 
jsme v èasných ranních hodinách zahájili 
disciplínu v kulové støelbì na 50 m z volné ruky, 
kterou vyhrál Václav Žùrek mladší a následo-
vala broková støelba na asfaltové terèe, kterou 
vyhrál pøedseda spolku Radomír Kubesa starší. 
Zakonèení probìhlo na myslivecké chatì, kde 
jsme všem výhercùm ještì jednou gratulovali 
a pøedávali ceny. Nechybìlo pohoštìní ani 
tekuté osvìžení. V èervnu jsme do lesíka Bøeží 
vypustili 7 ks dospìlých jedincù bažanta 
obecného. Po dobu ubìhlých dvou mìsícù jsou 
stále v honitbì vidìt, což bylo pozitivní zjištìní. 
Ve druhém týdnu mìsíce srpna jsme do èásti 
lesíka Bøeží vypustili 37 ks a do lesíka Hoš�ata 
27 ks mladé bažantí zvìøe. Zaèátkem záøí bude 
ještì vypuštìno 8 ks mladé bažantí zvìøe. Èást 

Myslivecké Sdružení Hoš�ata

bažantù byla líhnuta v domácí líhni z vajec 
získaných z chovného hejna vypuštìného 
v èervnu do honitby, ale vìtšina byla zakoupena 
v Myškovicích u tamního mysliveckého spolku, 
který v chovu bažantí zvìøe  podniká. V období 
horkých dnù byla pravidelnì dodávána èerstvá 
voda a jadrné krmivo. V záøí bude zakoupeno 
50 ks mladých jedincù koroptve polní, kteøí 
budou v období zimních mìsícù zakomorováni 
(chováni) u èlenù spolku, a v jarních mìsících 
vypuštìni do honitby. Vìøíme, že pásy výsadeb 
v krajinì, biopásy zemìdìlcù a neúnavné 
tlumení škodné zvìøe pomùže zvýšit stavy 
drobné zvìøe v naší honitbì. Podzimní mìsíce 
jsou charakteristické absencí plodin na 
zemìdìlských polích. Mùžeme zde vidìt pouze 
holá strniska po sklizni obilovin, máku a øepky, 
sem tam je vidìt cukrová øepa a kukuøice. Proto 
opìt zaèíná období práce, kdy musí èlenové 
zajistit a rozvést krmivo pro drobnou i spárkatou 
zvìø. Je to rovnìž období plánování chovu 
a lovu drobné zvìøe. Jako i v loòském roce 
bude myslivecký spolek poøádat naháòku na 
èernou zvìø. Drobná zvìø - zajíc polní ani 
bažant obecný se lovit nebude. Bohužel se 
stává již pravidlem, že se neloví ani srnèí zvìø. 
K dnešnímu dni jsou uloveny 2 ks srnèí zvìøe 
- srnec. Plánovaný lov bohužel za naše èleny 
s pøehledem plní motorová vozidla. 
S pozdravem "Myslivosti zdar!" 

Jana Žídková - MS Hoš�ata
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Po ukázce vždy celé družstvo nastoupilo a bylo 
po zásluze odmìnìno památeèní medailí, 
plaketou pro sbor a dìti si odnesly domù i tašku 
s drobnými dáreèky. Místní sbor nás mile 
pøekvapil, pro dìti byly pøipraveny rùzné 
aktivity, jako napø. kolotoè, skákací hrad, ale 
také nádrž s vodou a mlhovištì, kde se mohl 
každý osvìžit. Jelikož celá akce trvala od 13. 
až do 19. hodiny, nechybìlo ani bohaté 
obèerstvení. Díky všem úèastníkùm z øad rodièù 
i vedoucích, že tam s námi byli a podpoøili 
v tropickém dni nejen své dìti. (autor: Petra 
Nelešovská) Více na str. 23.
17.6. byla zveøejnìna Pozvánka na Valnou 
hromadu TJ Suché Lazce. Svolavatel byla 
Tìlovýchovná jednota Suché Lazce z.s. Valná 
hromada byla svolána na 17.7. od 18:30 hod. 
v kulturním zaøízení v Suchých Lazcích.

Ve støedu 19. èervna probìhl již tøetí roèník 
T-MOBILE olympijského bìhu na obecním 
høišti. Od 16. hodiny startovalo témìø 40 dìtí ve 
tøech vìkových kategoriích. Pøesnì v 18 hodin 
vybìhlo necelých tøicet bìžcù na pìtikilo-
metrovou tra�, která vedla v okolí naší obce. 
Poèasí pøálo, dìti závodily, rodièe a pøíbuzní 
mohutnì fandili. Dìkujeme všem, kteøí se 
zúèastnili a podpoøili dobrou vìc a také tìm, 
kteøí s touto akcí pomohli. Už nyní se tìšíme na 
další rok. Výsledky hlavního závodu dospìlí: 1. 
Pospíšil Petr 19:53, 2. Diehel Daniel 20:25, 3. 

Èervenka Jiøí 21:22. Všechny výsledny najdete 
na webu http://www.suchelazce.cz/aktuality/
olympijsky-beh-v-suchych-lazcich-2019 (autor: 
Pavel Nelešovský) Foto na str. 11.

V pátek 21.6. uspoøádalo AVZO již tradièní 
amatérský nohejbalový turnaj trojic. Na 
letošním pátém roèníku se odpoledne za 
pøíjemného polojasného poèasí sešlo pìt týmù. 
Pro hráèe a nìkolik divákù bylo pøipraveno 
obèerstvení (pivo, limo, grilované trampské 
cigára apod.). Letošní roèník byl složen jen ze 
sucholazeckých týmù a všichni si nohejbálek 
skvìle užili. Foto na stranì 16.
1. místo - ALLSTARS (Komenda Patrik, Dener 
Lukáš st., Ertel Jan), 2. - Døeváci (Komenda 
Denis, Komenda Jakub, Dener Lukáš ml.), 3. - 
Muèisté (Havlíèek Matìj, Muczka Tomáš, Žídek 
Ondøej), 4. - Parta HIC (Dener Alexandr, Dener 
Radim, Žùrek Martin) 5. - Skuplíci (Skuplík 
Václav, Koneèný Jan, Jedlièka Jan) Více str. 17.
22.6. Letos se klub dùchodcù opìt zúèastnil 
5. roèníku GULÁŠFESTU. Soutìžili pan 
S. Kaštovský a pan L. Heèko za dohledu svých 
drahých polovièek. Dali do toho veškeré umìní, 
které okoukali od nich. Nikdo nepochyboval 
o jejich schopnostech. Drželi se hesla, které si 
dali: "VESELÉ BERLE VAØÍ FEST GULÁŠ". 
(autor: Jindøich Louda)
23.6. - Pátý roèník sportovních her Klubu 
dùchodcù. Náš klub dùchodcù Veselé berle byl 
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Pro velký zájem pøipravil Petr Teichmann již 
druhý zájezd do termálních lázní ve Slovinsku. 
Na jaøe 22. bøezna 2019 pøipravil Petr zájezd do 
Slovinska poprvé a podaøilo se mu zaplnit celý 
autobus, cca 47 výletníkù. Vìtšina byla ze 
Suchých Lazcù, ale také z Pusté Polomi, Opavy 
a Ostravy. V cenì tøídenního zájezdu bylo 
zahrnuto jak ubytování, tak i doprava a stra-
vování. Všichni si výlet pochvalovali. Petr 
v minulosti zorganizoval více podobných 

výletù, z nichž se nìkteré, jako napøíklad ná-
vštìva vinného sklípku, opakují již tøetím 
rokem. Nìkteré výlety byly poznávací, jako 
napø. zájezd na Orlí hnízdo 30.9.2016, jiné zase 
relaxaèní a pobytové. Letos na podzim 6. øíjna 
Petr opìt plánuje zájezd do termálních lázní ve 
Slovinsku, tentokrát ètyødenní s ubytováním ve 
ètyøhvìzdièkovém hotelu Therme 3000. Tento 
zájezd je však již beznadìjnì vyprodán.

redakce David Závìšický

Jarní sucholazecký zájezd do termálních lázní ve Slovinsku

foto: Petr Teichmann
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organizátorem sportovního odpoledne. Probìhl 
pìtiboj seniorù obcí Štítina, Nové Sedlice, 
Mokré Lazce, Suché Lazce a Lhota u Opavy 
pod záštitou starosty Suchých Lazcù pana Mgr. 
Petra Oriešèíka. Dìkujeme za sponzorské dary. 
Všechna družstva soutìžila s plným nasazením. 
Naše družstvo Veselé Berle se umístilo na 
1. místì, na 2. místì Nové Sedlice a tøetí byla 
Lhota u Opavy. Podìkování patøí všem tìm, 
kteøí se na této nároèné a zdaøilé akci podíleli.
(autor: Jindøich Louda, další fotografie: 
http://www.suchelazce.cz/aktuality/paty-rocnik-
sportovnich-her-klubu-duchodcu) Více na str. 18
Dne 24.6. byly na webu zveøejnìny ordinaèní 
hodiny o prázdninách pro ordinaci MUDr. 
Kamily Hnízdové v dobì prázdnin od 1.7. do 
31.8.2019.
24.6. byl na webu zveøejnìn provoz knihovny 
bìhem prázdnin. Místní knihovna mìla 
v èervenci a srpnu prázdninový provoz a to 
v èervenci 8. a 12. èervence od 17 do 18 hodin 
a v srpnu 5. a 19. srpna od 17 do 18 hod. 
Prázdninový provoz byl vyvìšen také na dveøích 
obecního úøadu.
V sobotu 29. èervena pøipravil místní spolek 
AVZO Skála na støelnici druhý roèník úspìšné 
akce Táboráèek. Letos se sešlo kolem 40 
obèanù, kteøí si spolu zazpívali u táborového 
ohnì v doprovodu kytar. Nechybìly také 
špekáèky, které si vìtšina návštìvníkù donesla. 
Pro ostatní byla pøipravena trampská cigára 
a další obèerstvení. Poèasí táboráèku pøálo, 
takže si pohodový letní den v kántry stylu 
všichni užili. Více na str. 17.
2.7. informovala TJ Suché Lazce na webu 
rodièe malých fotbalistù ze Suchých Lazcù 
o informaèní schùzce, která se konala ve 
ètvrtek 4.7. od 17:30 hod. Bylo zde možno 
získat informace k dalšímu fungování 
mládežnických kategorií pøípravky, mladších 
a starších žákù. Schùzka probìhla na obecním 
fotbalovém høišti.

Ètvrtého roèníku fotbalového turnaje o Sucho-
lazecký pohár, memoriál Mirka Satkeho, který 
se konal v rámci kulturního léta v sobotu 13.7. 
v 8:30 hodin na obecním høišti se zúèastnilo 
celkem pìt družstev. Akci provázelo polojasné 
poèasí, nechybìlo obèerstvení a øada 
hodnotných cen pro vítìze. Poøadí družstev 
v soutìži: 1. místo: Bez Dechu, 2. místo: 
Komárov, 3. místo: Pod Pípou, 4. místo: 
Slavkov, 5. místo: ZEUS. Další fotografie zde: 
http://www.suchelazce.cz/aktuality/vysledky-4-
rocniku-fotbaloveho-turnaje-sucholazeckeho-
poharu . Foto na stanì 14.

Dne 15.7. ZEMÌDÌLSKÁ a.s. Opava-
Kylešovice zahájila ŽNÌ (a nejenom tato 
spoleènost). Obèané byli upozornìni, že mùže 
dojít k zneèištìní bazénù prachem, popø. úlomky 
slámy unášené vìtrem. To se týkalo také 
otevøených oken smìøovaných do polí.
Dne 17.7. po 18:30 hodinì se konala v kultur-
ním domì valná hromada TJ Suché Lazce - 
Lazio. Valnou hromadu svolali zbývající 
èlenové výboru, aby zvolili nové èleny výboru 
a souèasnì také nového pøedsedu TJ. Valné 
hromady se zúèastnilo 26 èlenù a šest hostù. 
Nový výbor je nyní pìtièlenný. Po oficiálním 
programu následovala diskuze, ve které se 
nastínily nové cíle TJ. Následnì si výbor zvolil 
svého pøedsedu pana Lukáše Urbance 
a místopøedsedu pana Lukáše Denera.
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v obci konají. Pøece jenom akce mìla pro nás 
drobnou vadu. Nepøišel nás nikdo z naší obce 
podpoøit a podívat se, jak se umí senioøi bavit.
Protože máme rádi pøírodu, tak se naše klubové 
setkání konalo na Strážnici. Hlavní náplní 
setkání bylo zhodnocení naší zdaøilé èervnové 
akce. Hodnocení se ujal pan L. Tichopád, který 
vyzvedl pøedevším iniciativu manželù 
Kaštovských. Mìli nejvìtší podíl na celé 
organizaci sportovního odpoledne. Proto si od 
klubu zasloužili odmìnu. Podìkování patøilo 
i panu T. Balovi, který slovem vedl celou 
soutìž, byl také odmìnìn dárkem. Vedoucí 
klubu L. Illíková nám sdìlila, že úèastníci 
soutìže ze Štítiny a Nových Sedlic zaslali 
dìkovný dopis našemu panu starostovi Petru 
Oriešèíkovi. Chválili celou akci, soutìžní 
prostøedí a navázání pøátelských vztahù. Moc 
nás to potìšilo. Nezapomnìli jsme na naše 
oslavenkynì, kterým jsme pøedali dárek 
s pøáním všeho dobrého. Oslavenkynì nás 
odmìnily sladkým pohoštìním a dobrým pitím. 
Také jsme si zazpívali. Když jsme se rozcházeli, 
popøáli jsme si prožít zbytek prázdnin ve zdraví, 
pohodì a prožít pìkné chvilky s vnouèaty.

za Klub dùchodcù Anna Loudová

(vymyslel pan S. Kaštovský). Pak vše zase 
rozšroubovat. Celou soutìž slovem provázel pan 
Tomáš Bala. Dobøe si vedl, vždy� si pøipomnìl, 
jak v mládí zdatnì hudbou provázel nejednu 
diskotéku. Pìtièlenná nezávislá porota pod 
vedením p. Tichopáda seèetla výsledky 
jednotlivých družstev, vyhlásila výsledky 
a udìlila medaile a ceny.
1. místo - Suché Lazce, soutìžní družstvo: 
M. Friedlová, J. Kuloviaková, H. Volná, 
A. Loudová, K. Sasová; 2. místo Nové Sedlice; 
3. místo Lhota u Opavy; 4. místo Štítina 
a 5. místo Mokré Lazce.
Poslední dvì mužstva byla ohodnocena dárky.
Èlenky klubu se po celou dobu staraly o pohoš-
tìní. Vždy� stánek se sladkými dobrotami 
a výbornými koláèky mohl klidnì konkurovat 
i té nejlepší cukrárnì v okolí. Naše podìkování 
patøí též panu Cimingovi, který v hospùdce 
podával výborné èepované pivo a další nápoje. 
Celé sportovní dìní zaznamenal pan Jindøich 
Louda. Po soutìžním klání jsme se všichni 
dobøe bavili. Když jsme se rozcházeli a louèili 
se s našimi hosty, všichni nám dìkovali nejen 
za pøátelské pøijetí, ale i za celou dobøe 
zorganizovanou akci, kterou jsme tak nasadili 
opravdu vysokou la�ku. Rovnìž nám pochválili 
naši krásnou vesnici a akce, které se u nás 

foto: Klub dùchodcù a Jindøich Louda
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Èlenové nového výboru TJ Suché Lazce: Lukáš 
Urbanec, Lukáš Dener, Josef Doboš ml., Martin 
Oriešèík, Patrik Komenda. Více na str. 12.
Druhé letní kino v tomto roce, které se konalo 
20.7. po pùl deváté veèer se maximálnì 
vydaøilo. Na programu byl film "Ženy v bìhu" 
a návštìvníci kina si mohli vychutnat také 
opékané sele, které pøipravil pan Petr Vanìk. 
Poèasí pøálo a bylo velmi teplo. Celkem se 
dostavilo na promítání kolem tøí set návštìvníkù 
a toto kino se tak zaøadilo k tìm více navštì-
vovaným. V letním kinì byli také obèané 
z okolních vesnic jako Nové Sedlice, Komárov 
nebo Chvalíkovice. Vstupné bylo jako vždy 
zdarma.

Z provozních dùvodù byla Èeská pošta 
PARTNER v pátek 26.7. otevøena pouze 
v dopoledních hodinách. Provozní doba byla 
od 08:00 do 10:00 hodin.
V pátek 26.7. se po 15. hodinì konal první 
trénink TJ Suché Lazce (Lazia) v novém 
seskupení. Nový výbor uspoøádal na obecním 
høišti první trénink, na kterém se sešlo více než 
18 sucholazeckých hráèù. Pøed samotným 
tréninkem probìhla krátká informaèní schùzka, 
kde nový pøedseda Lukáš Urbanec spoleènì se 
starostou P. Oriešèíkem, trenérem Vítem 
Halškou a èleny výboru pøedstavili nový 
koncept sucholazeckého fotbalu. Pøedseda 
zajistil pro hráèe nové dresy, tašky, teplákovky 

apod., na kterých se bude finanènì podílet jeho 
spoleènost U plus U (uhradí 50% nákladu). 
Dùvodem je skuteènost, že po minulém vedení 
nezùstalo v kabinì vùbec nic a zaèínáme úplnì 
od zaèátku, upøesnil pøedseda. Trenér Vít Halška 
pøedstavil svoje vize, takže se v podzimní 

soutìži mùžeme tìšit na zajímavý fotbal.
Od 27.7. byly na webu zveøejnìny rozpisy 
mistrovských zápasù TJ Suché Lazce (Lazio) 
3. tøída skupina B, podzim pro Muže. 
http://www.suchelazce.cz/aktuality/rozpis-
mistrovskych-zapasu-lazio-podzim-2019
Rekonstrukce požeráku na VN Sedlinka 
pokraèuje. Fotografie z 27.7. dokumentují 
postupující práce na rekonstrukci požeráku na 
VN Sedlinka. Termín ukonèení této stavby je dle 
informací zadavatele v podzimních mìsících 
roku 2019.
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Vra�me se do èervence 18.6., kdy probìhla pro 
náš klub dùchodcù dùležitá akce roku. Byli jsme 
organizátory sportovního odpoledne, kde na 
místním høišti probìhl pìtiboj seniorù obcí 
Suché Lazce, Štítina, Nové Sedlice, Mokré 
Lazce a Lhota u Opavy. Tato akce si vyžádala 
nároènou pøípravu. Sestavil se pøípravný výbor 
pod vedením manželù Kaštovských. Úkoly 
byly podrobnì rozepsány a rozdìleny. Nic se 
neponechalo náhodì. Rovnìž tým èlenek klubu 
L. Heèková, M. Paláèková, M. Pchálková, 
B. Vavreèková, B. Sobolová, O. Závìšická, 
J. Carbolová se podílel na pøípravì obèerstvení 
pro soutìžící i pro návštìvníky. Napekly dobroty 
ke kávì a nechybìly výborné koláèe. Manželé 
Kaštovští mìli vše pod kontrolou a vìnovali 
pøípravám hodnì soukromého èasu. Jim 
a celému týmu patøí velké podìkování. 
V pøípravì nám pomohl pan starosta Mgr. Petr 
Oriešèík, který nám pomohl s pøípravou 
zázemí a také nám poskytl finanèní pomoc pro 
zdárné zajištìní této akce. Tuto akci si také vzal 
pod svou záštitu. Pøed druhou odpolední 
hodinou se zaèaly sjíždìt soutìžní družstva 
a to na ozdobených kolech, ale i na dopravním 
prostøedku, kterým byl traktor s vyzdobenou 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce vleèkou a na korbì nechybìla ani živá hudba. 
Všechny návštìvníky jsme pøivítali. Pan starosta 
zahájil sportovní odpoledne s pøáním pøátel-
ského sportovního zápolení a navázání dobrých 
a pøátelských vztahù. Všem soutìžícím pøedal 
sponzorské dary. Soutìžící také pøivítala naše 
vedoucí klubu paní L. Illíková. Než zaèala 
vlastní soutìž, dìvèata ze Štítiny a Nových 
Sedlic pøedvedly dvì krásná vystoupení a byly 
odmìnìny velkým potleskem. Každé soutìžní 
družstvo se pøedstavilo svým bojovým a spor-
tovním pokøikem. Pro naše družstvo sportovní 
pokøik složil pan Tichopád.

Suché Lazce "Veselé Berle"
vítáme Vás naši pøátelé,

abyste jen chvíli s námi soutìžili,
s námi všemi veselí byli.

Z minula jsme ètvrtí v poøadí, nám to ale vùbec 
nevadí.

Dnes Vás porazíme, pak to oslavíme,
starosta náš všechno uhradí.

Každému pìtièlennému družstvu byl losováním 
pøidìlen kapitán, který do tabulky zapisoval 
získané body. Soutìžní družstva plnila pìt úkolù 
a jeden z nich byl velmi originální. Nazýval se 
"Šrouby a matice". Soutìžící museli sešroubovat 
pìt druhù šroubù a k tomu pøíslušné matice 
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Dne 30.7. od 17:00 hodin se konala další 
bezplatná právní poradna v kanceláøi starosty 
obce. O tuto službu pro obèany je dlouhodobì 
velký zájem.
SmVaK provádìl od støedy 7.8. do pondìlí 
12.8.v Suchých Lazcích opis stavu vodomìrù.
V první polovinì srpna se v naší obci objevil 
zvýšený poèet špaèkù. Jejich poèet je oproti 
jiným rokùm podstatnì vyšší. Hejna špaèkù 
nalétávají na zahrady s ovocem. Dùvodem mùže 
být velmi suchý èervenec a následný nedostatek 
potravy pro tyto ptáky.
V úterý 6.8. se v Komárovì konal po pùl šesté 
pøátelský zápas mezi TJ Suché Lazce a SK 
Komárovem. První letošní utkání v nové 
sestavì, kterému pøihlíželo pøibližnì ètyøicet 
divákù, probíhalo v pøátelské atmosféøe. 
Komárov nakonec vyhrál 6:0.

V sobotu 10.8. se po 15 hodinì v rámci 
kulturního léta konal v centru obce již pátý 
roèník pivního festiválku v Suchých Lazcích. 
Letošní roèník zaznamenal velmi vysokou úèast. 
V nabídce bylo 16 druhù piva z blízkých 
pivovárkù (Zobák, Starobìlská, Heømanický 
ležák, BULAÈ, MAJSTR, Morava, Dejf, 
Bernard, Zlatovar, Rohan, Rohan èerný, 
Mustang, Panský mlýn, Hasiè, Nachmelená 
Opice, Slezan a další). Alkoholické a nealko 
nápoje mìla letos na starost TJ Suché Lazce - 
Lazio. Øeznictví Gebauer nabízelo ve svých 

stáncích steaky, klobásy, párek v rohlíku a další 
pochutiny. K poslechu hrála výborná cimbálová 
muzika Gyzdi. Pro dìti byl pøipraven kolotoè, 
skákací hrad, bazénky s vodou, cukrová vata, 
malování na tváø a nechybìl také stánkový 
prodej. Na programu byly tøi soutìže: pití piva 
na èas, o sucholazeckého jedlíka (snìzení tøí 
kusù párkù v rohlíku na èas) a o sucholazeckého 
šikulu (pití piva s rukama za zády). Po 20. 
hodinì se losovalo o tøi ceny v pivní tombole 
s hlavní výhrou víkendovým wellness pobytem. 
Poèasí bylo polojasné a pozdìji k veèeru pøešlo 
nìkolik vìtších pøehánìk. Navzdory poèasí se 
vypila témìø všechna piva konkrétnì 1.780 piv. 
Letošní roèník se mimoøádnì vydaøil.

Letní hasièské soustøedìní v Mokøinkách. Jak 
je již zvykem, strávili mladí hasièi první týden 
prázdnin zase spolu. Letní hasièské soustøedìní 
se letos konalo v prostøedí Mokøinek, nedaleko 
pøehrady Kružberk. Les, øeka, skály a krásné 
poèasí umožnilo užít si 5 dní na maximum. Dìti 
i vedoucí si vyzkoušeli lezení na skále, mnoho 
z nich vùbec poprvé vaøilo a jedlo polévku 
z pravého zálesáckého kotlíku, dìti si vytvoøily 
obleèení z pøírodnin, nechybìlo letní kino ani 
míèové a jiné hry. Nebyli by to však hasièi, 
kdyby alespoò na chvíli nemìli hadice v ruce. 
Dìti i vedoucí si vyzkoušeli disciplínu požární 
útok CTIF. Unavení, ale spokojení se všichni 
vrátili domù a už se tìší, až se v záøí zase 

ohlasu se mùže stát rovnìž tradièní záležitostí. 
Za pøíznivého poèasí se pøítomní dobøe pobavili, 
u táboráku si mohli zazpívat za doprovodu 
kytar. Obèerstvení bylo rovnìž zajištìno a mimo 
to si mìl každý možnost opékat pøinesené 
špekáèky a jiné poživatiny. Poøadatelé by 
v pøíštím roce pøivítali další pøíznivce 
táborových ohòù, kteøí by pøinesli vlastní 
hudební nástroje a pøedvedli své umìní. 
V podzimních mìsících nás èekají ještì dvì 
støelecké soutìže a to místní pøebor ve støelbì 
z malorážky (pravdìpodobnì 13.10.) a soutìž 
ve støelbì z rùzných druhù zbraní nazvaný 
"Poslední výstøel", který je naplánován na 28. 
prosince. Touto akcí uzavøeme kroniku roku 
2019 a kapitolu 52. roku nepøetržité èinnosti 
existence našeho spolku.
Jako každoroènì nás èekají podzimní brigády 
na úklid, údržbu a zazimování areálu, rovnìž 
pøíprava na další sezónu bude pøedmìtem 
podzimních schùzek.

Ing. Bøetislav Janošek

Èinnost Asociace víceúèelových základních 
organizací technických sportù a èinností - 
poboèného spolku Skála (dále jen AVZO) 
v Opavì - Suchých Lazcích pokraèovala dalšími 
letními akcemi, které se stávají již tradièními.
Jak bylo avizováno v minulém zpravodaji, 
probìhl v pátek 21. èervna již pátý roèník 
turnaje v nohejbale trojic. Zúèastnilo se 
celkem 5 družstev z místních soutìžících, která 
sehrála zápasy systémem každý s každým. 
Jednotlivé zápasy byly velmi napínavé, zvláštì 
první dvì družstva svádìla vyrovnaný boj mezi 
sebou. Bez ztráty jediného setu zvítìzilo 
družstvo ve složení Patrik Komenda, Lukáš 
Dener st. a Jan Ertelt, druhou pøíèku obsadilo 
družstvo Denis Komenda, Jakub Komenda 
a Lukáš Dener ml. a na tøetím místì skonèilo 
družstvo ve složení Matìj Havlíèek, Tomáš 
Muczka a Ondøej Žídek.
Další významnou letní akcí byl "Táboráèek", 
který se uskuteènil 29. èervna v areálu støelnice 
na Strážnici. Byla to, stejnì jako v minulém 
roce, v našem seznamu neplánovaná akce, 
nicménì se jednalo o druhou obdobnou akci za 
sebou a je pravdìpodobné, že se bude opakovat 
i v pøíštích létech. Vzhledem k pøíznivému 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

srpen 2019

foto: D. Závìšický
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všichni uvidí! (autor: Pavla Benšová)
Pøípravka malých hasièù SDH Suché Lazce 
poøádá nábor klukù i holek od 4 let. Dìti se 
hravou formou uèí základùm požárního sportu 
i jiných dovedností malého hasièe. Tìšíme se 
ve ètvrtek 12.9. od 16:00 hodin u hasièárny. 
PETRA, BARÈA a EVA.
Po velmi suchém èervnu a zaèátku èervence 
koneènì dorazily v srpnu vydatné srážky i do 
naší obce. Od zaèátku srpna, kdy nastoupily 
vydatnìjší srážky, až do 13.8. napadlo celkem 

292 mm/m . Kromì kvìtna byly srážky v naší 
obci velmi nízké. Pøehled posledních srážek:

2 2srpen 92 mm/m , èervenec 37,5 mm/m , èerven 
2 2 220 mm/m , kvìten 91 mm/m , duben 35 mm/m .

V úterý 13.8. se pøed velkou výpravou na 
Balaton sešlo nìkolik úèastníkù akce "Suché 
Lazce jedou na Balaton", aby si pøedali 
"stejnokroje" a provedli spanilou jízdu ulicemi 
Suchých Lazcù. Nìkolik nadšencù uskuteènilo 
15.8. výpravu na Jawách, (vyrobených v minu-
lém století v Povážské Bystrici) smìrem 
k Balatonu. Start byl v 7:30 hodin od Hostince 
U Baly a pøišlo je doprovodit nìkolik obèanù.
Struèný program cesty:
15.8. pøejezd 285 km - Camp Komoèa, druhý 
den dojezd 130 km ke bøehu jezera Balaton, 
2 dny odpoèinek, relax a zábava na Balatonu, 
v nedìli pøíprava na výjezd zpìt k domovùm, 
v pondìlí 19.8. výjezd do rodné domoviny. 

Pøedpokládaný návrat domù v úterý 20.8. mezi 
14.-15. hodinou.

V mistrovském zápase mužù Suché Lazce : 
Horní Lhota, který se hrál v sobotu 17.8. po 
17:00 hodinì, vyhrály Suché Lazce 2:1 (0:1). 
Góly dával 68. J. Surma, 90. Štìpán Èech - 23. 
P. Fiala. Na dlouho oèekávaný zápas Lazia 
tvoøený pøevážnì z místních hráèù se v sobotu 
pøišlo podívat více nìž 80 divákù. Byl vidìt 
pìkný fotbal s øadou zajímavých akcí. V první 
polovinì domácí dostali jeden smolný gól. 
V druhé polovinì se však štìstí usmálo na Lazio 
a po øadì šancí nakonec zaslouženì vyhráli 2:1. 
Pro TJ Suché Lazce je to velká motivace do 
dalších zápasù. Sestava TJ Suché Lazce: D. 
Kubíèek, - L. Dener, D. Komenda, J. Surma (76. 
R. Dener), J. Lerche - L. Mikšík (60. Š. Èech), 
D. Diehel, L. Dener, J. Kadula - L. Holuša (54. 
D. Mýlek), M. Komenda.

redakce David Závìšický
foto: Ing. Bøetislav Janošek

Pátý roèník turnaje v nohejbale trojic ze dne 21.6.2019 v areálu Strážnice AVZO
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Do you speak English? How are you today? 
Would you tell me, please, how to find 
a nearest hotel here?
Tak co, také jste zaskoèeni poté, kdy Vás na 
ulici nebo tøeba nìkde na výletì nìkde v Praze 
osloví neznámý kolemjdoucí s tímto dotazem 
a žádá Vás o radu èi pomoc? Zaèínáte v danou 
chvíli zpytovat svìdomí a øeknete si: Zatracenì, 
proè já jsem se tehdy ve škole té angliètinì 
nevìnoval více? Že bych pøece jenom opìt 
zaèal, ale to už jsem pøece zkoušel, ale nikam to 
nevedlo, nemám na to pøece hlavu. Pokud 
patøíte mezi lidi, kteøí se jen tak nevzdávají, 
chtìjí se dále rozvíjet, touží po novém poznání, 
chtìjí cestovat do svìta a poznávat nové zemì, 
nové lidi, nové zvyky a cizí kultury, pak jistì 
víte, že je to jenom o Vás, co s tím provedete 
- dnešní svìt je otevøený prostor plný možností, 
mùžete cestovat, èíst zahranièní literaturu 
v originále, studovat nové obory a hledat si nové 
zamìstnání ve firmách, kde se mluví anglicky, 
pøípadnì si zkusit, jaké to je pracovat 
v zahranièí. Nebo si prostì jen tak pro radost 
promluvit se svými dìtmi nebo vnuky anglicky 
nebo porozumìt textu Vaší oblíbené písnì. 
Pokud se ve výše uvedeném sami poznáváte, 
zcela nebo alespoò zèásti, pak patøíte k lidem, 
s nimiž mne baví se setkávat a bavit se. A proè 
to nedìlat rovnou anglicky? Z hlášení našeho 
místního rozhlasu v bøeznu možná víte, že 
takováto setkání v místním Kulturním zaøízení 
probíhají od letošního dubna každou støedu 
a ètvrtek veèer. Zatím jsem to vzal tak trochu 
jako zkoušku, zda v naší obci má projekt "Kurz 
konverzaèní angliètiny" nadìji na úspìch. 
S radostí mohu konstatovat, že se pár odvážných 
a vzdìlávání chtivých našlo, a po prvních 
zkušebních tøech mìsících se již spoleènì tìšíme 
na polovinu záøí, abychom spoleènì pokraèovali 
až do èervna pøíštího roku. A� se už cítíš být 

zaskoèen oním milým cizincem na ulici, chceš-li 
se domluvit anglicky alespoò o dovolené u moøe 
èi na poznávacím zájezdu, nebo máš-li vyšší cíle 
a chceš se anglicky nejen plynule domluvit, ale 
také sledovat filmy èi videa, èíst knihy nebo 
pracovat v zahranièní firmì, pøípadnì plánuješ 
pracovní pobyt v cizinì, pøidej se ke Kateøinì, 
Veronice, Lucii, Janì, Kláøe, Matìjovi, Míše 
a Tee a pøijï se rozmluvit anglicky, zbavit se 
zbyteèného ostychu a najít v hlavì uložené staré 
školní znalosti tohoto nádherného a velmi 
jednoduchého svìtového jazyka. Pomohu Ti 
rozmluvit se, vysvìtlím pravidla gramatiky 
a logiku nìkterých pravidel, nauèím Tì tomu, 
jak se uèit efektivnì a bez velké námahy a 
dosáhnout pøitom kýženého výsledku. Pokud již 
nepatøíš mezi mladou generaci a myslíš si, že na 
uèení už je pøíliš pozdì, dokážu Ti, že opak je 
pravdou a že to ještì svým dìtem jednou 
ukážeš. Na ty ètenáøe zpravodaje, kteøí vycítili, 
že je tento èlánek urèen právì jim, se tìším na 
vidìnou poèínaje 15. záøí v Kulturním domì 
v Suchých Lazcích. Podrobnìjší informace 
vyhlásíme v relacích místního rozhlasu. Nejsme 
škola, neznámkujeme se, nedáváme domácí 
úkoly, zato se ale dobøe bavíme a hlavnì se 
nìèemu nauèíme. Z dùvodu zajištìní atraktivity 
kurzu pro všechny úèastníky je žádoucí, abyste 
mìli alespoò základní znalosti anglického 
jazyka, pøípadnì patøili mezi mírnì pokroèilé. 
Kurz je opravdu konverzaèní a pro zajištìní 
výše uvedeného zámìru rozvíjet konverzaèní 
schopnosti každého úèastníka prosím o laskavé 
pochopení ty z Vás, kteøí by se chtìli studiu 
angliètiny se mnou vìnovat takøíkajíc "od nuly". 
V tìchto pøípadech mohu doporuèit najít si kurz 
pro zaèáteèníky na internetu a po získání 
základù jazyka se k nám pøidat tøeba pøíští rok 
na podzim. Nabízím také individuální výuku 
jednotlivcùm. Srdeènì zdravím a pøeji pøíjemné 
prožití letošního horkého léta.

Miroslav Øehulek, Pøerovecká 1

Kurzy angliètiny v Suchých Lazcích

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelci ze Suchých Lazcù pokraèují v probíhající 
venkovní sezónì. Od posledního vydání 
zpravodaje se zúèastnili nìkolika dalších závodù 
zapoèítávaných jak do Èeského poháru, tak i do 
Svìtového poháru. Jedním ze závodù 
zapoèítávaným právì do Èeského poháru byl 
závod, který se uskuteènil 22. èervna 2019 
v Plumlovì. Oldøich Kubesa hned na zaèátku 
zaujal tøetí pozici a tu si udržel až do konce 
závodu. Sabina Kubesová se tohoto závodu 
nezúèastnila.
Ve dnech 27. - 28. èervna 2019 se v chorvat-
ském Veliko Trgovišæi konal trenérský kurz, 
který úspìšnì absolvovala mimo jiné i Sabina 
Kubesová a získala tak osvìdèení pro trenéra 
ve støelbì z polní kuše. V následujících dnech se 
na tomto místì uskuteènil první závod svìto-
vého poháru. Oldøich Kubesa se v seniorské 
kategorii umístil na 8. místì, když za sebou 
nechal i nìkolik zahranièních soupeøù. Sabina 
Kubesová si mezi ženami vystøílela 9. místo. 
Letošní rok je pro støelce testovacím rokem 

nových pravidel. Výsledky závodu svìtového 
poháru jsou zároveò kvalifikací do eliminaèního 
závodu, který následuje po jeho ukonèení. Do 
eliminaèního závodu postupuje vždy 16 
nejlepších støelcù z každé kategorie a støílí se 
tzv. pavoukem, 1. proti 16., 2. proti 15., 3. proti 
14., atd. dle výsledkù závodu svìtového poháru. 
Bìhem jednoho souboje se støílí 3 - 5 sad po 
tøech šípech, kdy po každé sadì støelci získají 2, 
1 nebo 0 bodù. Støelec, který v dané sadì nastøílí 
víc bodù než soupeø, získává 2, pøi shodì bodù 
obdrží každý støelec po 1 bodu a prohra je za 0 
bodù. Do dalšího kola postupuje støelec, který 
získal jako první minimálnì 5 bodù. V pøípadì 
remízy o postupujícím rozhoduje lepší výchozí 
pozice. Oldøich Kubesa se v rámci eliminace 
propadl o jednu pøíèku a obsadil tak 9. místo. 
Sabina Kubesová si udržela stejnou pozici, 
s jakou se do eliminace kvalifikovala. Dalším 
závodem byl opìt závod svìtového poháru, 
který tentokrát hostili ve dnech 19. - 21. 
èervence 2019 Otrokovice. Ve svìtovém poháru 
se Oldøich Kubesa umístil na 13. místì. Sabinì 
Kubesové její nástøel staèil na 10. pozici. Tyto 
pozice obìma støelcùm patøily i po eliminaèním 
závodu. Po dvou závodech svìtového poháru se 
støelci dne 3.8.2019 vydali na závod Èeského 
poháru do Litultovic. Oldøich Kubesa se, jako 
už tradiènì, prostøílel na 3. místo. Sabina 
Kubesová nemìla svùj den a musela stupnì 
vítìzù pøenechat pro tento závod svým 
soupeøkám. I pro letošní rok se Sabina 
Kubesová kvalifikovala do reprezentace na 
mistrovství svìta, které se konalo 12. - 19. 
srpna 2019 v Rusku, v Uljanovsku. Nicménì 
se tohoto mistrovství nemohla zúèastnit 
a musela ho tedy vynechat. Dalším závodem 
pro støelce ze Suchých Lazcù tak bude 
mistrovství ÈR, které se uskuteèní 7. - 8. záøí 
2019 v Èechách pod Kosíøem. Držte našim 
støelcù palce.

Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce
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Ètvrtý roèník fotbalového turnaje Sucholazeckého poháru ze dne 13.7.2019

foto: Davi Závìšický

Tøetí roèník olympijského bìhu v Suchých Lazcích ze dne 19. èervna 2019

foto: Kateøina Vlhová
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sportovní tašky, míèe a další nezbytné 
tréninkové pomùcky. Má firma U plus U, spol. 
s r.o. uhradí polovinu všech nákladù. Zaèátky 
nìkdy bývají tìžké. Zmìny èlovìk tak nìjak od 
podstaty nemá rád. Pøesto i  zmìna mùže být 
vnímána jak restart, nový zaèátek, nìco nového. 
Zmìna mùže být i pozitvní. Pøipravujeme 
pravidelné tréninky minižákù a v záøí 
plánujeme nábor starších kategorií na základì 
besedy v místní škole a školce. Vidím, jaký kus 
srdce, nadšení a energie do sucholazeckého 
fotbalu vkládají jeho èlenové a pøedstavitelé 
obce. Jak fanoušci svùj tým podporují, hráèi se 
snaží, do dìní se zapojují celé rodiny. Pøál bych 
si, aby fotbal v Suchých Lazcích se vrátil opìt 
tam, kam patøí, tj. do vyšších soutìží. Pøál bych 
si, aby zde opìt vládla pøátelská a rodinná 
atmosféra. Pøál bych si, aby naše zápasy 
pøilákaly více fanouškù, trenérù, dobrovolníkù. 
Pøál bych si, aby se více rozvíjely mládežnické 
týmy. Pøál bych si, aby se naše zápasy staly 
místem, kde Vám všem bude dobøe, pocítíte 
návaly euforie, hrdosti, potkáte své pøátele 
a známé, kde se budete bavit. Pøál bych si v naší 
obci rozvoj a podporu sportovních aktivit všeho 
druhu, sportoviš� a uceleného sportovního 
komplexu. Slibuji Vám, že já, Lukáš Urbanec, 
pro to udìlám vše, co bude v mých silách. 

K tomu všemu však potøebujeme i Vás, obèané 
Suchých Lazcù! Bez Vás to nemá smysl. 
A fotbal se vždy dìlal pro lidi. Vstøíc zmìnám 
pøeji krásný zbytek léta.

pøedseda TJ - Lukáš Urbanec

Pozor, informace pro fanoušky!
Na další zápas 24.8., který se bude hrát ve 

Skøipovì v 17 hodin bude pøistaven autobus 
pro fanoušky ZDARMA. Místo odjezdu bude 

upøesnìno na vývìsce TJ u Moštárny a na 
obecním høišti.

V té dobì mì požádal pan starosta Petr Oriešèík, 
jako pøedstavitel obce, zda-li bych TJ Suché 
Lazce nepomohl a� už finanènì, morálnì èi 
jakkoliv jinak. Peèlivì jsem zvážil všechna pro 
a proti, nastínil svou pøedstavu o fungování naší 
spolupráce. Svùj zámìr jsem veøejnì 
interpretoval také na valné hromadì 17.7.2019, 
kterou svolali zbylí èlenové výboru. Téhož dne 
byl zvolen nový výbor TJ Suché Lazce ve 
složení: Lukáš Urbanec, pøedseda, Lukáš Dener, 
místopøedseda, Josef Doboš ml., Martin 
Oriešèík, Patrik Komenda. Nový výbor se 
v maximálním krátkém èase a s maximem úsilí 
snaží zajistit plynulé fungování TJ v Èeské unii 
sportu, ve FAÈR, zajistit hráèe, trenérem se stal 
Vít Halška. Naším zámìrem je, aby v mužstvu 
TJ Suché Lazce byla vìtšina místních hráèù. 
Bohužel do dnešního dne, tj. 13.8., se nám 
nepodaøilo získat od bývalých pøedstavitelù 
našeho fotbalu pøístupová hesla do FAÈR nutná 
k registraci hráèù. Pøes velké úsilí èlenù výboru 
TJ i zástupcù obce, nám tedy hrozilo, že 
neodehrajeme 1. kolo soutìže. 
V prvé øadì bylo tøeba klub stabilizovat jak po 
stránce legislativní, hráèské, ale také klub 
vybavit vším potøebným. Po dohodì s výborem 
bylo nutné nakoupit všem hráèùm a realiza-
ènímu týmu nové sady dresù, teplákovky, 

Øíká se, že zmìna je život. Já jsem jednu ze 
svých zásadních zmìn udìlal pøed 10 lety, když 
jsme se s manželkou rozhodli spojit svùj život 
se Suchými Lazcemi, postavit zde dùm a 
pøestìhovat se zde. Jmenuji se Lukáš Urbanec, 
je mi 39 let, s manželkou máme 3 dìti. Jsem 
sportovec tìlem i duší. Život mi do cesty položil 
nejednu tìžkou pøekážku, pøesto však neztrá-
cím víru, nadìji a dívám se dopøedu k lepším 
zítøkùm. Snažím se pøekážky pøekonávat s 
úsmìvem. Skoro 20 let podnikám v logistice a z 
malé firmièky jsem vybudoval fungující podnik 
s desítkami zamìstnancù. By� tady žiji 10 let, 
doposud jsem se nijak zvláš� neangažoval 
v dìní v obci. Shodou okolností v dobì, kdy 
jsem zvažoval výrazné rozšíøení svých aktivit 
a rozvoj TJ U plus U Žimrovice (v Žimrovicích 
jsem vyrùstal), došlo k zásadním zmìnám 
v sucholazeckém fotbale. Proè, jak a s jakými 
následky již nemá smysl znovu rozebírat. Stalo 
se. Jen bych rád uvedl na pravou míru 
informaci, že "v kabinì nic nezùstalo". Ano, 
zbyly tam sady dresù, bohužel žádná v plném 
poètu pro celý tým (max 13 ks v sadì), zbylo 
pár míèù a drobností, 6 platných hráèù. De facto 
pro to, aby se zaèalo ihned hrát, je to "nic".

TJ Suché Lazce - Lazio

foto: Jakub Urbanec, David Závìšický


	1: 1-rub
	2: 1-líc
	3: 2-rub
	4: 2-líc
	5: 3-rub
	6: 3-líc
	7: 4-rub
	8: 4-líc
	9: 5-rub
	10: 5-líc
	11: 6-rub
	12: 6-lic

