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jsem velmi rád, že po malé pauze zpùsobené 
koronavirovou pandemií Vás mohu opìt 
pozdravit prostøednictvím dalšího vydání 
Sucholazeckého zpravodaje, který pøináší 
shrnutí všeho nového, ale i zajímavého,
co se událo v naší krásné obci od posledního 
bøeznového vydání.

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 2020, 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, Vìra Kubínová.
 www.davedesign.cz, srpen 2020 náklad 350 výtiskù
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Èervnové vydání zpravodaje jsme byli nuceni 
odložit vzhledem k tomu, že jeho obsah by byl 
dosti omezen z dùvodu koronavirové pandemie. 
Covid-19 bohužel zasahuje do všech odvìtví 
našeho života a není tomu jinak ani v Suchých 
Lazcích. Celé letošní kulturní léto se nese 
v duchu èekání na dobré poèasí anebo dobrou 
koronavirovou situaci. Nedoèkali jsme se. Když 
už nám poèasí ukázalo svoji pravou letní tváø, 
zasáhla do života sucholazecké kultury 
mimoøádná opatøení Ministerstva zdravotnictví 
potažmo krajské hygienické stanice. Ruku 

v ruce s absolutní nemožností pøedvídatelnosti, 
co nám ještì Covid-19 ukáže, a již zmiòo-
vanými mimoøádnými opatøeními Ministerstva 
zdravotnictví a krajské hygienické stanice, 
zastupitelstvo mìstské èásti sáhlo pro mì 
k logickému kroku a zrušili jsme i každoroèní 
nejvìtší akci kulturního léta Posvícení. Milí 
spoluobèané, s ohledem na bezpeènost 
a ochranu zdraví nás všech jsme jinak ani roz-
hodnout nemohli a já vìøím, že si vše v Suchých 
Lazcích plnì vynahradíme. Oslavy 75. výroèí 
osvobození, Gulášfest, Pivní festiválek, letní 
kina a další akce, které jsme letos pro Vás 
pøipravili, se bohužel neuskuteènily. Co bude 
dále s Covid-19 se tak trochu necháme 
pøekvapit. Život v obci samozøejmì není jenom 
kultura a já mám obrovskou radost, že se 
povedlo nìco, èemu bych pøed rokem ještì tak 
úplnì nevìøil. Podaøilo se nám prostøednictvím 
mìsta Opavy (které podalo žádost) získat dotaci 
na realizaci splaškové kanalizace, která by 
mìla být realizována spoleènì s Komárovem. 
Celková výše získané dotace je cca 163.000.000 
Kè, pøièemž celková cena stavebního díla dle 
rozpoètu je cca 255.000.000 Kè. Je to obrovský 
úspìch pro Suché Lazce i s ohledem na to, jak 

redakce
David Závìšický

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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pak byly náležitì oznaèeny. Letošní jaro a za-
èátek léta byly specifické velmi silnými dešti. 
Bahno a kamení spláchnuté z polí na silnice 
zpùsobily nepøíjemnosti chodcùm, cyklistùm 
i øidièùm. Jednotka sboru tak na žádost starosty 
odstraòovala následky pøívalových deš�ù 
a uklízela místní komunikace. Vlivem deš�ù 
a silnìjšího vìtru jednotka zasahovala u 
odstranìní nebezpeèných stromù – strom pøes 
komunikaci na Pøerovci nebo nebezpeènì 
nahnuté stromy nad objektem a pøístupovými 
komunikacemi na Strážnici. 

Letecké foto z 30.7.2020, autor: Ing. Václav Skuplík.

srpen

S postupujícím létem se èastìji objevují zásahy 
v souvislosti s létajícím bodavým hmyzem. 
Celkovì jednotka za první pùlrok eviduje devìt 
událostí s výjezdem.
Prázdniny se pomalu chýlí ke konci. Pøejeme 
krásné poslední letní dny ve zdraví a pohodì 
a na dìti se všichni vedoucí tìší u hasièárny: 
pøípravka ve ètvrtek 3. záøí od 16 hodin 
a mládež ve stejných èasech, jak jsou dìti 
zvyklé, v pátek 4. záøí!

Za SDH Pavla Benšová
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jsme v minulosti jako obec naráželi na stálou 
nemožnost získání jakékoliv dotace na toto 
stavební dílo. Tuto akci jsme spoleènì s mìstem 
zaèali pøipravovat projektovì (aktualizace 
celého projektu z roku 2009) již v roce 2019 
tak, aby v lednu 2020 mohla být podána žádost 
o dotaci na Ministerstvo životního prostøedí. 
Pøípravy stále probíhají a k samotné realizaci je 
ještì nároèná cesta. Ovšem já jsem pøesvìdèen, 
že vše dopadne tak, jak má a S. Lazce budou mít 
koneènì svoji splaškovou kanalizaci, což je 
nejvìtší bolest všech obcí bez kanalizace. V této 
souvislosti bych rád sdìlil, že dne 12.8.2020 
probìhla opìtovnì kontrola výustí naší deš�ové 
kanalizace Èeskou inspekcí životního prostøedí, 
která monitoruje èistotu vody v tìchto výustích. 
Pøed dvìma lety tato kontrola nedopadla dobøe 
a mìsto dostalo finanèní pokutu. Nìkteøí z Vás 
dostali i písemnou výzvu k tomu, aby ukonèili 
vypouštìní splaškových vod pøes své pøepady 
do deš�ové kanalizace pod možnou sankcí. 
Obávám se, že v pøípadì, že kontrola opìtovnì 
nedopadne dobøe, mùže se Èeská inspekce 
životního prostøedí zaèít zajímat o pùvod 
splaškové vody v deš�ové kanalizaci. Osobnì 
si toto vùbec nepøeji a opìt Vás prosím, abyste 
dbali na to, že od roku 2021 platí nová zákonná 
úprava, kterou máme zveøejnìnu i na našich 
webových stránkách a každý, kdo vlastní žumpu 
èi septik, musí pravidelnì vyvážet své 
splaškové vody a od roku 2021 i zpìtnì dva 
roky mít doklady o vývozu uschovány pro 
pøípadnou kontrolu. Chápu, že tato oblast 
našeho života je dosti nepopulární a z historie 
jsme zvyklí i tuto záležitost pøehlížet nejen z již 
zmínìného zvyku, ale také pro velkou finanèní 
nároènost. A proto získání dotace považuji 
opravdu za obrovský úspìch pro nás všechny 
i z toho dùvodu, že dokážeme nabídnout 
v podobì stoèného pìtinovou cenu za 
zpracování splaškových vod oproti souèasnému 
stavu vývozu splaškù kalovým vozem, což nás 

www.suchelazce.cz
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všichni vidìli a mohli dohromady strávit krásný 
den, který se opravdu vydaøil. Výlet do Sosnové 
je naplánovaný na sobotu 12. záøí 2020, vše 
bude dìtem upøesnìno na trénincích.
Ke konci jara, po uvolnìní striktních opatøení, 
se podaøilo zorganizovat odložený sbìr 
železného šrotu a elektroodpadu. Dìkujeme 
všem, kteøí odpad pøipravili, dìkujeme také 
èlenùm sboru, kteøí pøišli pomoct se sbìrem 
a panu Davidovi Sonkovi, který zajistil 
techniku. Zisk z této akce bude použit 
pøedevším pro práci s dìtmi. V jarních mìsících 
byly ve spolupráci s vedením obce dodìlána 
vrata a branka ke vstupu do hasièárny. Tímto 
prosíme obèany, aby neparkovali pøed 
vjezdovými vraty do hasièárny. Parkování 
v tomto prostoru je ze zákona dopravní 
pøestupek, a to i pøesto, že toto místo není 
oznaèeno dopravní znaèkou. Zároveò je tak 
znemožòován pøípadný výjezd složky IZS. 
Nedovolené parkování mùže být trestáno 
pokutou nebo odtažením vozidla.
Stále aktivní a pøipravena na jakoukoli událost 
je zásahová jednotka sboru. Její èlenové bìhem 
vyhlášeného nouzového stavu nìkolikrát 
dezinfikovali veøejné prostory v obci. Vše 
bylo provedeno v ochranném obleku a za 
dodržení bezpeènostních opatøení. Tyto prostory 
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všechny zajímá urèitì nejvíce. K realizaci 
splaškové kanalizace Obecní úøad mìstské èásti 
Suché Lazce chystá speciální vydání 
Sucholazeckého zpravodaje, kde dostanete 
kompletní informace k celé historii tvorby 
a snahy o vybudování splaškové kanalizace 
v Suchých Lazcích. V tuto chvíli je stále vše 
v pøípravné fázi a až budeme znát všechna 
potøebná data a informace, budete informováni 
prostøednictvím již zmiòovaného zpravodaje.

Další akcí, která se projektovì pøipravuje, je 
oprava školy. Spoleènì s paní øeditelkou Mgr.  
Martinou Škrobánkovou pøipravujeme opravu 
støechy, která je již v havarijním stavu, dále 
novou pøístavbu nad souèasnou pøístavbou 
školy (zde by mìla vzniknout nová uèebna 
se sociálním zaøízením). Výmìna kanalizace, 
vodovodních pøípojek, elektroinstalace, 
zateplení podlahy pùdy, zateplení souèasné 
pøístavby a taktéž oprava fasády. Celková cena 
tìchto prací je pøedbìžnì stanovena na cca 
8.000.000 Kè. O financování celé akce jednáme 
s mìstem Opavou a vìøím, že i u této akce 
budeme maximálnì úspìšní. Dostali bychom 
se tak do situace, kdy bychom mìli opravené 
zázemí školy a i celé venkovní høištì, což by 
bylo skvìlé. Další vìtší akcí, která se koneènì 
zaène projektovì pøipravovat, je stavba nové 
budovy pro sportovce na obecním fotbalovém 
høišti. Tato akce se mírnì zdržela, jelikož bylo 

1 688
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nutné vypoøádat jiné možnosti a návrhy 
realizace nového zázemí na obecním høišti. 
Vìøím, že v tuto chvíli je již jedinou cestou, jak 
vyøešit nedùstojný stav zázemí sportovcù ta 
varianta, že obec získá do svého vlastnictví 
budovu TJ Suché Lazce a na souèasném 
pozemku, kde stojí budova TJ Suché Lazce a je 
majetkem obce (respektive mìsta Opavy), obec 
postaví nové zázemí pro sportovce. Vznikne 
tedy areál, který bude plnì v majetku obce 
(mìsta Opavy) a vìøím, že tato varianta bude 
spolehlivou zárukou toho, že sportovci se již 
budou moci plnì soustøedit pouze na sportovní 
stránku svého fungování a obec se postará 
o fungování celého areálu. Osobnì jako starosta 
tento systém plnì preferuji a jsem pøesvìdèen, 
že zastupitelstvo bude stejného názoru. Pøi 
tvorbì návrhu spolupracujeme s architektem 
projektantem Petrem Mlýnkem a samozøejmì 
své pøedstavy do návrhu promítají i sami 
sportovci. Koneèné slovo potom bude mít 
zastupitelstvo mìstské èásti, které bude 
rozhodovat nejen o koneèné podobì návrhu, ale 
také o financování celé akce. Jsem pøesvìdèen, 
že zájem o vyøešení letitého problému budou 
mít všichni zúèastnìní a akce se uskuteèní 
v roce 2022 tak, jak bylo slíbeno sportovcùm na 
zaèátku roku 2019. Další akcí, která nadále 
probíhá v režii svépomocné, je rekonstrukce 
pùdních prostor na obecním úøadì. Práce 
probíhají dle toho, jak jsou vytíženi zamìstnanci 
úøadu a zde je plán dokonèení rekonstrukce léto 
2022. Pøedpoklad je, že zrekonstruované pùdní 
prostory by mìly sloužit jednak jako archív 
obecního úøadu, který již opravdu potøebujeme, 
jelikož agenda, kterou máme povinnost 
archivovat, je stále vìtší a vìtší a souèasné 
prostory již jsou velmi nedostateèné. Ostatní 
volný prostor pùdy by mìl být využit pro takové 
"malinkaté" sucholazecké muzeum (pokud 
to lze tak nazvat) a mìly by být zde uloženy 
dobové dokumenty, písemnosti, knihy a vše, co 

je spojeno s historií Suchých Lazcù. Tyto 
prostory by mìly být vždy po nìjakou dobu 
veøejnì pøístupné a sucholazeètí obèané, ale 
nejen oni, by mohli mít unikátní možnost se 
seznámit se vším, co se podaøí obecnímu úøadu 
získat do vlastnictví anebo již obecní úøad 
vlastní a je spojeno s historií a životem 
v Suchých Lazcích. V tuto chvíli se obecní úøad 
snaží sestavit unikátní sbírku písemností 
a celého díla Fráni Smìji. Jeho dílo nejsou 
pouze romány a básnì, ale taktéž pøíspìvky 
do rùzných èasopisù, knih atd. Využiji této 
informace ve zpravodaji k tomu, abych Vás 
vyzval, milí spoluobèané, pokud vlastníte nìjaké 
dobové dokumenty, knihy, tiskopisy atd., které 
se vážou k historii Suchých Lazcù a nejsou napø. 
souèástí Vašeho rodinného dìdictví, prosím 
ozvìte se nám a obecní úøad milerád tyto vìci 
od Vás odkoupí na základì vzájemné dohody 
o cenì. Následnì by se tyto vìci staly souèástí 
sbírky obecního úøadu. Když mluvíme 

o historii Suchých Lazcù, je tøeba také zmínit, 
že obecní úøad zadal zpracování restaurátorské 
zprávy o stavu naší kaplièky sv. Jana. Po 
první kontrole odborníka na památkovou péèi je 
bohužel konstatováno, že nejen samotná stavba 
kaplièky již není v dobrém stavu, ale také 
døevìná socha Jana Nepomuckého již nutnì 
potøebuje restaurátorskou péèi. Naší snahou 
bude kaplièce sv. Jana navrátit pùvodní 

Složitá situace spojená s virovým onemocnìním 
Covid - 19 se nevyhnula ani hasièùm. Poslední 
veøejnou akcí, kterou naše složka poøádala, byl 
letošní ples. Vlivem mimoøádných opatøení 
byly zrušeny veškeré tréninky dìtí a mládeže. 
Letošní jaro tak bylo pro hasièe velmi nezvyklé. 
I pøesto, nebo právì proto, jsou nìkteøí èlenové 
stále pravidelnými dárci krve. Zásob krve není 
nikdy dost, a pokud to zdravotní stav jedince 
dovoluje, je to to nejmenší, co mùže každý s nás 
pro druhého udìlat. Jeden nikdy neví, kdy bude 
krev sám potøebovat pro sebe nebo nìkoho 
blízkého.
Veškeré aktivity plánované na jarní mìsíce, jako 
soutìže nebo pálení èarodìjnic, byly oficiálnì 
zrušeny. Velmi rádi však hasièi pomohli pøi 
zajištìní a organizaci "malého dìtského dne", 
který poøádalo vedení obce 6. èervna odpoledne.
Co hasièi stihli pøed vypuknutím nouzového 
stavu, byly obrázky, jeden komiks i povídka, 
které dìti vytvoøily a vedoucí odeslali do 
soutìže Požární ochrana oèima dìtí a mládeže 
(POODM). Tuto celorepublikovou, trochu 
netradièní soutìž každoroènì vyhlašuje 
Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (SH 
ÈMS). Naši mladí hasièi se zapojili již potøetí. 

Pro vedoucí bylo tìžké vybrat z každé vìkové 
kategorie ty tøi nejpovedenìjší obrázky, ale 
podaøilo se a výsledek všechny moc potìšil. 
Slavnostní vyhodnocení okresního a krajského 
kola probìhlo v areálu Lesík v Dolních 
Životicích ve støedu 24.6. Pozváni byli:
Agáta Malohlavová - 1. místo výtvarná èást, 
kategorie SDH (do 5-ti let)
Nikola Nováková - 1. místo literární èást, 
studenti støedních škol a uèiliš�, postup do 
republikového kola
Družstvo mladších žákù LUCKA - zvláštní cena 
poroty v rámci okresního kola za jejich komiks 
"KOZA".
Všem ocenìným patøí velká gratulace za 
reprezentaci SDH i naší obce a ostatním dìtem 
díky za krásné obrázky. Výbor SDH se 
rozhodnul z dùvodu složité a nejisté situace 
kolem koronaviru neorganizovat letošní letní 
hasièské soustøedìní. Alespoò malou náhradou 
dìtem i rodièùm byl mini výlet dne 21. 
èervence. Pùvodním plánovaným cílem byla 
Sadaøova stezka v Sosnové. Vlivem silných 
deš�ù však byl výlet operativnì pøeorganizován 
a autobus se ètyøiceti dìtmi se vydal smìr 
Mokøinky. Poèasí se bìhem cesty umoudøilo 
a dìti si tak užily procházku kolem Moravice, 
projížïku na ponících, ale hlavnì se zase 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

srpen 2020
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podpoøili politiku zadržování vody v krajinì, 
což je jednou z našich priorit v tomto volebním 
období. Zastupitelstvo schválilo již i program 
"Deš�ovka 2", kde je možnost si opìt objednat 
pøes obecní úøad 200 l plastové nádoby. Tyto 
nádoby budou alternativou pro ty, kteøí nemají 
dostatek místa na velký IBC kontejner. Na 
každé èíslo popisné si bude moci náš 
sucholazecký obèan objednat 1-2 plastové 200 l 
sudy. Výzva k objednání sudù probìhne po 
úspìšném pøedání všech IBC kontejnerù. Po 
dvou letech pro obecní úøad mìstské èásti 
skonèila snaha o získání další služby pro naše 
spoluobèany a tou je CzechPoint. Milí 
spoluobèané, je mi velmi líto, že se nám to 
nepovedlo. Bohužel, mìl jsem podporu všech 
mìstských èástí k pilotnímu projektu v Suchých 
Lazcích, ale v momentì, kdy do celé vìci zaèal 
mluvit úøední šiml Magistrátu mìsta Opavy, 
rozpadla se naše snaha jako domeèek z karet. 
Objasnìní toho, proè nelze v Suchých Lazcích 
mít službu CzechPoint, se mùžete doèíst v 
aktualitách na našich webových stránkách. Milí 
spoluobèané, mám zde i jedno upozornìní, 
které prosím berte velmi vážnì a to je koupání 
ve VN Sedlinka a konkrétnì používání 
požeráku nádrže jako skokanského mùstku. Již 
vícekrát bylo zjištìno, že dìti lezou na tento 
požerák po tyèích regulujících stavidlo nádrže 
(popøípadì pøelézají plot požeráku) a to je 
opravdu velmi nebezpeèné, protože v pøípadì 
jakékoliv nehody nechci domýšlet následky. 
Prosím dùraznì upozornìte své dìti, že na 
požerák je pøísný zákaz vstupu, který je upraven 
zákonem, pøedevším pro bezpeènost dìtí a nejen 
dìtí. Na závìr mi dovolte Vám popøát krásný 
zbytek léta pokud možno bez omezení, která 
se nám sem tam naøídí a sem tam zase rychle 
zmizí. Pokud Vás ještì èeká nìjaká dovolená, 
tak Vám pøeji pøedevším klid a relax od všech 
každodenních povinností a u dalšího vydání 
zpravodaje se budu tìšit na shledanou.

vzhled, který byl neodbornì pøekryt novými 
malbami, jak v interiéru kaplièky, tak na 
døevìné soše Jana Nepomuckého. První odhad 
ceny oprav se pohybuje kolem 200.000 Kè. 
Myslím si, že po opravì našeho památníku 
padlých I. a II. svìtové války, která vrátila 
pøedevším soše pùvodní vzhled, je oprava 
kaplièky dalším krokem, který má rozhodnì 
svùj smysl a nenechává nikoho na pochybách, 
že nezapomínáme na naši historii. Další inves-
ticí, která již probìhla jednáním zastupitelstva 
mìstské èásti, je oprava našeho rozhlasu. Jak 
sami asi všichni víte a slyšíte dnes a dennì, 
oprava tohoto zaøízení je již nutností. V první 
fázi jsme chtìli žádat o dotaci na úplnì nový 
bezdrátový rozhlas, kde by byla poøizovací cena 
nìkde kolem 1.500.000 Kè a obec by se podílela 
spoluúèastí cca 450.000 Kè. Ovšem od tohoto 
zámìru jsme upustili, jelikož jsme po konzul-
tacích zjistili, že souèasný systém, který máme, 
je dostaèující, a lze ho pouze zmodernizovat, 
pøièemž funkènost bude stejná jako u nového 
rozhlasu. Souèástí opravy by mìla být i mož-
nost, že budete v pøípadì Vašeho zájmu mít 
možnost dostávat hlášení místního rozhlasu 
do e-mailu anebo do smsky, což považuji opìt 
za zkvalitnìní služeb pro naše spoluobèany. 
Celková poøizovací cena by se mìla pohybovat 
okolo 200 až 300 tis. Kè. Zde dìkuji Mariánu 
Satkemu z firmy LazNet, který nám poskytl 
konzultaci a pomáhá nám se zpracováním 
realizaèního návrhu. Krátce bych se také zmínil 
o našem programu "Deš�ovka". Prvnì mi 
dovolte, milí spoluobèané, se omluvit za trošku 
vìtší zmatky pøi dodávce IBC kontejnerù. 
Bohužel ze strany dodavatele se nepodaøilo 
úplnì splnit všechny domluvené smluvní 
podmínky, a proto jsme museli první distribuci 
zrušit. Vìøím v to, že když ètete tyto øádky, již 
všichni máte své objednané IBC kontejnery 
doma a jste spokojeni se službou, kterou obecní 
úøad pro Vás pøipravil a kterou bychom rádi 
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Rok 1969, stejné místo již s novou výstavbou 
rodinných domù. Zdroj: Jindøich Louda.

1966, uprostøed dùm p. Halšky, vpravo B.Pika, 
J. Sedláèek. Vlevo pak Šitavancova zahrada.

Vchod do pekárny p. Ondráška. Nápisy jsou 
v nìmèinì. Vpravo je paní Kateøina Žùrková.

Školní zahrada z roku 1933. Dìti sedí v místì 
souèasného pískovištì. Zdroj: Rudolf Žùrek



strana strana

davedesign - SL zpravodaj  str 28., 5.

www.suchelazce.cz

28. 5.

srpen 2020

2017 2018 2019
TJ Suché Lazce

190.000 Kè 200.000 Kè 200.000 Kè 
(vyèerpáno)  (vyèerpáno)  (vyèerpáno)

SDH Suché Lazce
73.000 Kè 68.000 Kè 75.000 Kè 
(vyèerpáno)  (vyèerpáno)  (vyèerpáno)

AVZO TSÈ ÈR
47.500 Kè 25.500 Kè 33.500 Kè
(vyèerpáno) (vyèerpáno) (vyèerpáno)

Støelecký klub polní kuše
36.300 Kè 53.000 Kè 45.000 Kè
(vyèerpáno) (vyèerpáno) (vyèerpáno)

Myslivecké sdružení Hoš�ata
0 Kè 30.000 Kè 31.000 Kè
(nežádáno) (vyèerpáno) (vyèerpáno)

Klub dùchodcù
25.000 Kè 30.000 Kè 30.000 Kè
(vyèerpáno) (vyèerpáno) (vyèerpáno)

Výdaje energie:

2017 2018 2019
Elektrická energie: Kulturní dùm

9.640 Kè 10.209 Kè 6.961 Kè
Elek. en.: Obecní úøad + Moštárna

28.280 Kè 32.495 Kè 41.027 Kè
Elek. en.: Hasièská zbrojnice

5.800 Kè 11.420 Kè 16.001 Kè
Celkem za elektrickou energii

43.720 Kè 54.124 Kè 63.989 Kè
Plyn: Kulturní dùm

24.215 Kè 21.752 Kè 27.214 Kè
Plyn: Obecní úøad + Moštárna

22.243 Kè 22.059 Kè 28.381 Kè
Plyn: Hasièská zbrojnice

- - -
Celkem za plyn

46.458 Kè 43.811 Kè 55.595 Kè
Voda: Kulturní dùm

Vážení spoluobèané, jako každý rok Vám pøed-
kládáme rozpoètovou rozvahu mìstské èásti 
Suché Lazce, tentokráte za rok 2019. Nejsou 
uvedeny kompletnì všechny výdajové položky, 
ale základní výdajová struktura se zde objevuje. 
A jako vždy i srovnání s roky pøedešlými. 

Rozpoèet Mìstské èásti Opava - Suché Lazce
2017 2018 2019

Pøíjmy sdílené danì
4.523.000 Kè 5.027.000 Kè 5.599.000 Kè

Rezerva z pøedešlého roku
3.022.640 Kè 3.779.000 Kè 778.000 Kè

Získaná dotace na obecnì prospìšné práce
0 Kè 0 Kè 0 Kè

Ostatní získané dotace
190.000 Kè 255.000 Kè 0 Kè

(Nápady pro Opavu)
Dotace Statatutárního mìsta Opavy - investice

0 Kè 2 600 000 Kè 0 Kè
(není souèástí rozpoètu MÈ)
Celkem rozpoèet

7.735.640 Kè 9.061.000 Kè 6.377.000 Kè

Vlastní pøíjmy rozpoètu MÈ Suché Lazce
2017 2018 2019

Poplatek ze psù/rok
40.017 Kè 42.550 Kè 35.300 Kè

Pronájem doktor za rok +energie, služby
13.476 Kè 11.757 Kè 14.932 Kè

Pronájem kulturní zaøízení za rok
15.738 Kè 4.888 Kè 15.882 Kè

Prodej majetku (dlaždice)
1.980 Kè 1.100 Kè 7.900 Kè

Pøíjmy z provozu Èeské pošty PARTNER
95.907 Kè 170.440 Kè 175.852 Kè

Celkem pøíjmy (vlastní) za rok
167.118 Kè 230.735 Kè 233.948 Kè

Výdaje obce - dotace složky Suché Lazce.

Ekonomická bilance a hospodaøení mìstské èásti Suché Lazce v roce 2019Kopie historických fotografií, které se podaøilo získat od našich spoluobèanù.

Vaškùv grunt naproti kaple. Nyní budova patøí charitì. Vlevo je dùm bývalé prodejny Racek. Mezi 
osobami na fotografii jsou i èlenové rodiny Pchálkù. Rok neznámý. Zdroj: Jaroslava Kostøibová

1945, Jeník Plachký (*1924) z è. 126. Vlevo je 
obchod Budoucnost. Vzadu domy p. Halška, 
Bala, Laryš, Malyška. Zdroj: M. Èermáková

Velikonoèní svátky 1944, vlevo Leopold Pilát 
a Jan Plachký. Za nimi stará kaple, vlevo již 
zboøená sýpka Skuplík. Zdroj: M. Èermáková
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Stravenky pro zamìstnance OÚ
Stravenky 40.320 Kè 2016
Stravenky 29.750 Kè 2017
Stravenky 30.520 Kè 2018
Stravenky 47.250 Kè 2019

Hlavní investice v roce 2019 Suché Lazce 
Vícepráce oprava kulturního zaøízení

228.000 Kè s DPH 
Vícepráce chodník na Pøerovecké ulici

47.654 Kè s DPH
Nový plynový kotel obecní úøad

51.948 Kè s DPH
Kelímky NICK NACK 55.297 Kè s DPH
Zhotovení nových vstupù z chodníku na poze-
mky ulice Pøerovecká 55.660 Kè s DPH
Koupì nového traktoru 503.873 Kè s DPH
Oprava vjezdu hasièská zbrojnice + pøíprava 
a odvoz materiálu (skládka) 416.000 Kè s DPH
Oprava deš�ové kanalizace ulice Jièínská

180.900 Kè s DPH
Oprava starého traktoru 47.466 Kè s DPH
Nákup nové zelenì - výsadba Den Zemì

33.355 Kè s DPH
Zajištìní paušální èástky pro Posvícení, 
kolotoèe 60.000 Kè s DPH
Zajištìní doprovodných akcí Posvícení - hudba, 
ozvuèení, podium, kapela 65.340 Kè s DPH
Nákup zelenì - celoroèní výsadba

17.542 Kè s DPH
starosta Mgr. Petr Oriešèík

Drazí spoluobèané pøes mou neochvìjnou touhu 
a urèitì i pøání Vás všech Lazeèákù, se situace 
s virem, o kterém si mùže každý myslet své, 
nevyvíjí podle našich pøedstav. Z toho dùvodu 

824 Kè 2.412 Kè 1.955 Kè
Voda: Obecní høištì

23.064 Kè 40.592 Kè 20.370 Kè
Voda: Obecní úøad + Moštárna

- 4.214 Kè 4.025 Kè
Voda: Hasièská zbrojnice + kašna

9.225 Kè    297 Kè+6.396 Kè  585 Kè+6.396 Kè
Celkem za vodu

40.319 Kè 53.911 Kè 33.371 Kè

Ostatní výdaje MÈ Suché Lazce

Pohonné hmoty:
Celkem 37.841 Kè 2015
Celkem 46.222 Kè 2016
Celkem 48.191 Kè 2017
Celkem 35.234 Kè 2018
Celkem 46.766 Kè 2019

Zpracování zeleného odpadu:
Celkem náklad 92.055 Kè 2015 
Celkem náklad 53.366 Kè 2016
Celkem náklad 43.120 Kè 2017
Celkem náklad 68.574 Kè 2018
Celkem náklad 51.410 Kè 2019

Tisk zpravodaje:
Celkem náklady 40.048 Kè 2015 
Celkem náklady 54.459 Kè 2016 
Celkem náklady 37.950 Kè 2017 
Celkem náklady 59.270 Kè 2018
Celkem náklady 41.883 Kè 2019
Zpracování zpravodaje, grafika, èlánky, 
korektury a roznos jsou zdarma.

Opravy a údržba obecního traktoru 
a sekaèek:

Celkové náklady cca 40.000 Kè 2015
Celkové náklady cca 35.000 Kè 2016 
Celkové náklady cca 41.000 Kè 2017
Celkové náklady cca 58.000 Kè 2018
Celkové náklady cca 57.000 Kè 2019

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Ing. Václav Skuplík

vydatnì pršet, soutìž musela být pøedèasnì 
ukonèena. Pøesto každé z družstev sehrálo tøi 
utkání a bylo možné sestavit poøadí a družstva 
vyhodnotit. První místo obsadilo družstvo ve 
složení Lukáš Dener st., Patrik Komenda a Vít 
Halška, druzí byli Petr Janda, David Èálek 
a Lukáš Kolb pøed družstvem z Kyjovic. V pátek 
3.7. jsme uspoøádali již 3. roèník Táboráèku. 
Pøítomní, kterých bylo asi 70, se za pøíznivého 
veèerního poèasí pobavili pøi táborovém ohni, 
mnozí si pøišli zazpívat trampské a lidové 
písnièky za doprovodu tøí kytar. Pøítomni si mìli 
možnost opékat špekáèky, obèerstvení bylo 
zajištìno. Akce se povedla a založila tak základ 
pro další pokraèování této spoleèenské akce. 
Vzhledem k tomu, že nad areálem støelnice 
a nad pøíjezdovou cestou bylo nìkolik kmenù 
a vìtví, které hrozily pádem, byli k jejich 
odstranìní povoláni profesionální hasièi 
s výškovou technikou a za pomocí místní 
výjezdové jednotky byly nejvíce ohrožující 
kmeny a vìtve odstranìny. Akce se uskuteènila 
13.7. Touto cestou bychom chtìli hasièùm za 
pomoc podìkovat. Po prázdninách nás èeká 
volební schùze, která na dalších 5 let zvolí nové 
vedení poboèného spolku Skála v Suchých 
Lazcích. Dále plánujeme v náhradním termínu 
27.9.2020 uspoøádat støeleckou soutìž "O pohár 

osvobození Suchých Lazcù" a souèasnì místní 
pøebor ve støelbì z malorážky.
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Poznámka redakce. Vzhledem k událostem 
kolem výskytu Covid 19 a následnému útlumu 
kulturního a spoleèenského života v obci bylo 
upuštìno od vydání èervnového èísla Sucho-
lazeckého zpravodaje. Dìkujeme za pochopení.

Dne 31.3.2020 byla pøijata nová opatøení 
v souvislosti s onemocnìním Covid 19. Od 1. do 
11. dubna 2020 byl zakázán volný pohyb osob 
na území Èeské republiky s výjimkou cest: "- do 
zamìstnání a podnikatelské èinnosti, za rodinou 
a blízkými, obstarávání základních životních 
potøeb, zajištìní potøeb a služeb pro jinou osobu 
(napø. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
do zdravotnických zaøízení a zaøízení sociálních 
služeb, vèetnì zajištìní nezbytného doprovodu 
pøíbuzných a osob blízkých, zaøízení veterinární 

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

byla potøeba zrušit hlavní akce kulturního léta 
s nadìjí, že snad podzim nám bude pozitivnìji 
naklonìn. Nicménì poslední vývoj nás donutil 
pøijmout nejtìžší rozhodnutí v podobì 
zrušeného Sucholazeckého posví-cení, nebo� 
bychom jako poøadatelé nebyli schopni splnit 
rozporuplné požadavky a naøízení krajské hyg. 
stanice a ministerstva zdravotnictví. 
Z mého pohledu je sklièující, že nìkteøí 
poøadatelé podobných akcí v okolí se k situaci 
postavili zodpovìdnì a pøes nemalé finanèní 
a prestižní ztráty tradièní akce zrušili, zatímco 
jinde akce poøádají s podivuhodnì benevolent-
ním poøadatelským pøístupem. Jsme si vìdomi 
zklamání speciálnì dìtí, i mých, z nastalé 
situace a budeme usilovnì pøemýšlet, jak nejen 
jim kompenzovat situaci, jakmile to jen bude 
možné. Z pohledu obce buïme rádi, že provoz 
funguje bez zjevných problémù a naše snahy 
o èistší a ekologiètìjší provoz. Kromì malých 
a menších dílèích bodù budou koneènì po dese-
tiletích slibù a snahy pøedchozích konšelù usku-
teènìny plány na vybudování splaškové kana-
lizace. Nebude to samozøejmì hned a zøejmì si 
u toho dost mákneme. Myslím, že starosta se 
potí už teï. Finálnì sladit zakopání nové 
kanalizace, opravu stávající deš�ovky, vymìnit 
vìtšinu silnièních obrub a novì vytvoøit živièný 
povrch všech komunikací, bude nejvìtší 

investiènì logistickou akcí obce. Mìjte s námi 
prosím trpìlivost. Abych mohl mou trochu do 
mlýna zakonèit pozitivnì pøes nepøízeò situace, 
chci doufat, že se sucholazecké odkazy bìhem 
krátkého rozvolnìného léta dostaly dále než za 
lazecká humna. Budeme rádi, když nám pošlete 
své fotografie tøeba s lazeckými kelímky nejen 
z Vašich zahradních párty, ale klidnì i z rùzných 
koutù svìta. Na obecním úøadì na Vás èekají 
obecní nálepky, které o Vás kdekoliv mohou 
øíct, že jste hrdí na svou obec. Alespoò tímto 
zpùsobem se mùžeme postavit nepøízní osudu 
a øíci si, že nám ještì nìjaké svobody zùstaly. 
Nechci opakovat zbožné pøání z posledního 
zpravodaje, popøál bych nám všem sílu a zdraví 
do budoucna. místostarosta Ing. Václav Skuplík

Èinnost Asociace víceúèelových základních 
organizací technických sportù a èinností 
- poboèného spolku Skála (dále jen AVZO) 
v Opavì - Suchých Lazcích byla v první 
polovinì letošního roku poznamenána pandemií 
koronaviru. Pøes tento problém probíhaly 
v areálu støelnice údržbáøské a opraváøské 
práce. Nejdøíve byly odstranìny záležitosti 
provedené pro zazimování støelnice. Dále to 
byly práce na vnìjší stranì objektù. Novì byla 
pokryta èást støechy nad støelištìm a opraven 
žlab mezi støechou a støechou klubovny, kde 
docházelo dlouhodobì k zatékání vody do 
klubovny pøi silnìjším dešti. Tento problém 
se touto akcí povedlo odstranit. Rovnìž byla 
provedena èásteèná oprava fasád klubovny 
a sociálního zaøízení vèetnì nového nátìru. 
V objektu klubovny byla provedena generální 
oprava podlahy s epoxidovým nátìrem 
a souèasnì byla provedena oprava kuchyòské 
linky. Také bylo vymìnìno osvìtlení klubovny 
a byly realizovány další menší úpravy. Nutno 
podotknout, že práce byly provádìny pøedevším 
individuálnì za dodržení vládních naøízení.
Co se týèe plánovaných sportovních a spole-
èenských akcí, nìkteré se nemohly uskuteènit 

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR kvùli vládním opatøením, která nepovolovala 
shromažïování vìtšího poètu lidí. Proto byla 
odvolána nejvìtší støelecká akce a to "Pohár 
osvobození Suchých Lazcù". Tato soutìž se 
bude konat v náhradním termínu. Vzhledem 
k uvolnìným vládním opatøením jsme další 
plánované akce mohli uskuteènit. V nedìli 
14.6. probìhly dvì akce a to soutìž tøíèlenných 
družstev ve støelbì z malorážky, které se 
zúèastnilo rekordních 16 družstev, celkem 48 
soutìžících. Zvítìzilo družstvo ve složení Rudolf 
Volný, Katka Silber a Jan Silber pøed trojicí 
Bøetislav Janošek, Kamil Janošek a Pøemysl 
Stuchlík. Tøetí místo obsadili Richard Dener, 
Zdenìk Moša a Jiøí Schweidler. Téhož dne 
v odpoledních hodinách probìhla akce pro dìti. 
Dìti si zastøílely ze vzduchové pušky na terèe 
a na sklopky, zaházely si na kuželky, zkusily si 
chùzi na chùdách a zapojily se do dalších her. 
Starší dìti si ve støelbì ze vzduchovky zasou-
tìžily. Nejlépe zastøílela Nela Rychtáøová, 
druhou pøíèku obsadil Šimon Krejèí pøed tøetí 
Markétou Plachkou . Celkem se zúèastnilo 26 
dìtí. Po splnìní všech pøipravených disciplín 
byly dìti odmìnìny sladkým balíèkem. Další 
vydaøenou akcí byl již 6. roèník turnaje 
v nohejbale trojic. Zúèastnilo se 6 družstev. 
Vzhledem k tomu, že bìhem turnaje zaèalo 

Foto: Ing. Bøetislav Janošek
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péèe, vyøízení neodkladných úøedních 
záležitostí, vèetnì zajištìní nezbytného 
doprovodu pøíbuzných a osob blízkých.
- výkonu povolání nebo èinností sloužících 
k zajištìní: bezpeènosti, vnitøního poøádku 
a øešení krizové situace, ochrany zdraví, 
poskytování zdravotní nebo sociální péèe, 
vèetnì dobrovolnické èinnosti, individuální 
duchovní péèe a služby, veøejné hromadné 
dopravy a další infrastruktury, služeb pro 
obyvatele, vèetnì zásobování a rozvážkové 
služby, veterinární péèe.
- pobytu v pøírodì nebo parcích, cest zpìt do 
místa svého bydlištì, pohøbù." (konec citace)
7. dubna - Vlivem letošní velmi mírné zimy 
a dalších zásadních faktorù došlo nejen 
u sucholazeckých vèelaøù k rapidnímu úhynu 
vèelstev. Dle informací Èeského svazu vèelaøù 
z.s., poboèka Suché Lazce, pøežilo z celkových 
50 vèelstvech v obci pouze 11. V Suchých 
Lazcích je celkem 11 vèelaøù a z toho pouze 
ètyøem zùstalo po letošní zimì alespoò jedno 
vèelstvo. Všechny ostatní uhynuly.
8.4.2020 - Nouzový stav byl Parlamentem ÈR 
prodloužen do 30. dubna 2020. Stále platil zákaz 
vycházení bez zakrytí úst a nosu. Poplatek za 
psy a komunální odpad je možno zaplatit až do 
30. záøí 2020. Obecní úøad obdržel od krajského 
úøadu roušky a respirátory. Jejich poèet pokryl 
pouze potøeby obsluhy pošty PARTNER, prak-
tického lékaøe a zásahové jednotky hasièù 
v pøípadì zásahu. Zbytek byl rozdán mezi naše 
nejstarší spoluobèany. V prostorách pošty 
PARTNER bylo možné si vyzvednout šité 
roušky zdarma. Jarní èást fotbalové sezóny 
2019/2020 byla zrušena.
Dne 16.4. byl Vládou ÈR zveøejnìn pozvolný 
plán návratu do bìžného života. Obsahoval 
harmonogram uvolnìní podnikatelských 
a dalších aktivit. (od 20. dubna - Øemesla 
s provozovnou, farmáøské a další venkovní trhy, 
autobazary a autosalóny, venkovní tréninkové 

aktivity sportovcù, svatby do 10 lidí.
24. dubna - bohoslužby do 15 osob, zasedání 
orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání v 
poètu nejvýše 10 osob za stanovených podmínek.

227. dubna - provozovny do 2 500 m , autoškoly, 
posilovny a fitness centra bez využití zázemí, 
knihovny, zoologické, botanické a dendrologické 
zahrady... další plán až do 1. èervence 2020)

Dne 16. 4. probìhlo první dezinfikování 
veøejných prostor (zastávky a lavièky MHD, 
veøejné lavièky, kovové konstrukce, kontejnerová 
stání a prostory obecního fotbalového høištì). 
Dezinfikování se následnì pravidelnì 
opakovalo. K dezinfekci byly použity pøípravky 
vyrobené na základì doporuèené receptury 
WHO. Desinfekci provedli obecní zamìstnanci 
ve spolupráci s JSDH Suché Lazce.
Dne 16. dubna varovalo Ministerstvo vnitra ÈR 
pøed podvodnými e-maily. Obsah e-mailu se 
snažil nejèastìji pøimìt uživatele k otevøení 
pøílohy nebo hypertextového odkazu. V pod-
vodných e-mailech se nejèastìji opakovala 
následující tématika: - informace o koronaviru 
(Covid-19), nevyzvednutý balíèek u dopravní 
spoleènosti, nezaplacené faktury nebo danì, 
potøeba ovìøení úètu z dùvodu zaplnìní kapacity 
poštovní schránky ...
Od pátku 17. dubna odpoledne byla k dispozici 
ke koupi kniha "Osvobození Suchých Lazcù". 
Kniha byla vydána obecním úøadem k 75. 
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proinvestováno kolem 100.000,-Kès, odpraco-
váno pøímo na stavbì bylo kolem 1.500 hodin 
(zdarma v akci "Zet"), v základech je uloženo 

3200 m  betonu, pod budovou je položeno 1.000 
m drenáže. Je tam položeno 100 m odtokových 
kanálù až do potoka. Budova byla 21 m dlouhá, 
11 m široká. Základy jsou z kvalitních 
opracovaných žulových blokù. Po pøerušení 
stavby byla pod provizorní støechou zastøešena 
(proti chátrání) pouze cca 1/5 objektu. Díky 
tomuto realizaènímu neúspìchu se u obèanù 
výraznì oslabila dùvìra v akce "Zet", což byla 
velká škoda hlavnì pro obec. Objekt za nìkolik 
desetiletí znaènì zchátral. 
Podaøilo se dohledat oficiální vyjádøení MNV 
pravdìpodobnì z roku 1970. 
"Ve vìci nedostavìného koupalištì na Pøerovci 
bylo pøítomným sdìleno na vysvìtlenou: na 
Pøerovci bylo zapoèato s výstavbou sportovního 
areálu - bazén, šatny a restaurace. Stavìlo se 
z místních zdrojù, investorem byl MNV. Pøíprava 
celé akce probìhla zcela regulérním zpùsobem. 
Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Investor obdržel od ONV na tuto akci 
50.000 Kès. Sm KNV Ostrava obor vodního 
hospodáøství pøislíbil na akci 1.500.000 Kès. 
Mìla totiž býti zøízena retenèní nádrž. Peníze 
však nedošly. Proto byl uèinìn pokus a sdružení 

finanèních prostøedkù s Galenou n.p. Komárov. 
Nedošlo však k dohodì. Pro nedostatek fin. 
prostøedkù bylo nutné stavbu zastavit. Nastalými 
prùtahy i obèané - brigádníci ztratili o tuto 
stavbu zájem. Není pravdou, že se materiál 
rozkrádá. Dává se však k dispozici investorem 
na ostatní živé stavby, které jsou v obci 
provádìny: na dostavbu šaten na høišti, èekárny 
místní autobusové zastávky atd...
(znaèka: mtzo 1970 - Ku6079)"
Hledáme další fotografie, plány a informace 
k tomuto objektu. Pokud nìkterý z našich 
obèanù bude chtít doplnit, upøesnit nebo opravit 
informace o této budovì, budeme moc rádi za 
zpìtnou vazbu. Pomozte nám upøesnit 
historické informace o tomto objektu. Informace 
posílejte na redakce@suchelazce.cz nebo na tel. 
608 722 154. Dìkujeme.   redakce D. Závìšický

Pohled od Vodojemu 1.5.1971, foto: R. Žùrek.  Stav objektu k 21.3.2015, foto: D. Závìšický.

Vzhled opavského hotelu U èerveného raka.
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výroèí osvobození obce Suché Lazce. Knihu si 
obèané mohli zakoupit za dotovanou cenu 95,-
Kè na poboèce Èeské pošty Partner v Suchých 
Lazcích. Zisk z prodeje se vrátil obci Suché 
Lazce. Kniha v nákladu 300 ks byla vyprodána 
pøibližnì do 3 týdnù.
Od 20.4. se na základì vydání mimoøádného 
opatøení Ministerstva zdravotnictví obnovilo 
fungování obecního úøadu dle úøedních hodin.
Na základì rozhodnutí Vlády ÈR došlo k výraz-
nému zrychlení uvolòování podnikatelských 
a dalších aktivit. Již neplatil zákaz volného 
pohybu osob. Bylo dovoleno shromažïování ve 
skupinkách a to v maximálním poètu 10 lidí.

V pátek 24. dubna po 18. hodinì pøedali tøi 
èlenové zastupitelstva kvìtinovou výzdobu 
k uctìní památky padlých v první a druhé 
svìtové válce. Starosta obce, místostarosta 
a starosta hasièù oslavili 75. výroèí osvobození 
Suchých Lazcù bez vìtších oslav. Kvùli 
pandemii viru Covid 19 musel být pietní akt bez 
dalších úèastníkù. Na tento den byly více než 
rok plánovány velkolepé oslavy, které nakonec 
musely být zrušeny. K tomuto významnému 
výroèí vydal obecní úøad Suché Lazce knihu 
"Osvobození Suchých Lazcù".
29.4. bìhem mìsíce dubna byly na Strážnici 
v areálu støelnice provedeny údržbáøské 
a opraváøské práce. Z dùvodu pandemie viru 
byly práce provedeny individuálnì s jedno-

tlivými èleny. Èlenové AVZO postupnì provedli 
celkovou opravu interiéru klubovny (výmìna 
stropu, oprava a nátìr omítek, oprava linky 
a opravu podlahy). Dále byla provedena 
èásteèná oprava fasády klubovny a sociálního 
zaøízení vèetnì nového nátìru. Rovnìž se 
nìkolik èlenù podìlilo o veškeré nádobí 
klubovny, které si vzali domù do myèek a øádnì 
ho umyli. Brigády jednotlivcù dále pokraèovaly 
až do celkového úklidu areálu. AVZO velmi 
dìkuje všem brigádníkùm. Více na str. 26.

Prvního kvìtna byla na budovì úøadu MÈ 
Suché Lazce umístìna symbolická májka. 
Omezení panující kolem viru Covid 19 
znemožnily uspoøádat tradièní stavìní máje. 
Starosta s místostarostou se rozhodli také letošní 
rok udržet tradici a umístili na støechu budovy 
symbolickou májku.
V pondìlí 4.5. v dobì od 16:00 do 17:00 hodin 
byla u obecního úøadu provádìna vakcinace 
psù proti vzteklinì panem MVDr. Luïkem 
Rytíøem.
V sobotu dne 9. kvìtna provedli èlenové Sboru 
dobrovolných hasièù sbìr železného šrotu 
a elektroodpadu v obci. Vzhledem k velkému 
množství železného odpadu, které obèané 
pøipravili k odvozu, byla brigáda nároèná 
a trvala do odpoledních hodin. Tímto dìkujeme 
všem obèanùm, kteøí železný šrot i elektroodpad 
nachystali nebo donesli do hasièárny. Vìøíme, že 
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událost, kdy utonul jeden místní chlapec v neda-
lekém splavu u štítinského náhonu. To vedlo 
vedení MNV k nápadu vybudovat v akci "Zet" 
koupalištì na Pøerovci. Vedení obce tehdy 
špatnì odhadlo finanèní nároènost na realizaci 
areálu a v kombinaci s politickými událostmi 
po roce 1968 se výstavba nadobro zastavila. 
Ve vedení obce panovalo velké odhodlání 
k realizaci tohoto díla a pro výstavbu byla 
naklonìna také vìtší èást veøejnosti. Na realizaci 
se mìly jak finanènì, tak i s pøísunem materiálu 
podílet podniky z Komárova: Galena, Komo, 
Barvy a laky, JZD Komárov, JZD Suché Lazce 
a Sm KNV Ostrava obor vodního hospodáøství. 
K dispozici byly také plány budovy a se 
samotnou realizací se zaèalo na jaøe roku 1967. 
Materiál (cca 35.000 kusù cihel) byl použit 
z bouraèky opavského hotelu U èerveného raka. 
Tento materiál však mìl být pùvodnì použit na 
realizaci šaten na høišti. Hlavní zásluhu na 
získání tìchto cihel mìli brigádníci TJ Sokol, 
kteøí na bouraèce zdarma odpracovali 1.400 
hodin. Jaké pak bylo jejich zklamání, když bez 
jejich souhlasu vedení MNV použilo tyto cihly 
místo na stavbu šaten na stavbu areálu zdraví. 
Práce na stavbì se pøerušily na podzim roku 
1967. Z kroniky dále vyplývá, že se ve stavbì 
již nepokraèovalo. Na stavbì bylo 

Areál zdraví na Pøerovci
Témìø každý, kdo projíždìl Pøerovcem, si jistì 
všiml polorozpadlé budovy poblíž potoka 
Sedlinka, zarostlé houštím a stromy. Jedná se 
o nedostavìnou budovu "Areálu zdraví," která 
mìla sloužit jako zázemí pro koupalištì. 
Výstavba tohoto objektu zaèala ètrnáct let pøed 
výstavbou samotné retenèní nádrže Sedlinka 
a byla dle dochovaných informací nedostateènì 
naplánovaná. Dùsledkem bylo nedokonèení 
stavby. Pùvodní myšlenka však byla velmi 
zajímavá, ale nepodaøilo se ji dotáhnout do 
konce. Politické zmìny v roce 1968 a nedo-
statek financí odsoudily tento projekt k nezdaru. 
Krátký popis stavby: Témìø celý areál byl 
podsklepený, obsahoval dvì podzemní garáže, 
v pøízemí mìla být restaurace, šatny, zázemí 
pro koupalištì a také kuželna. Budova byla 
zøejmì navržena jako pøízemní. Plány objektu 
se zatím nenašly. Z historických pramenù se 
podaøilo dohledat nìkolik zajímavých informací 
o této nedokonèené stavbì.
Z kroniky TJ Sokol vyplývá, že nápad zøídit 
bezpeèné koupalištì se zázemím v Suchých 
Lazcích pro místní obèany, vznikl kolem roku 
1965. Jedním z podnìtù byla také tragická 

Známá neznámá místa

Zakonzervovaný objekt 10.12.1972 Foto z 10.12.1972, Rudolf Žùrek.
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jsme tímto pomohli k úklidu okolí vašich domù 
i obce. Pøípadný výdìlek bude použit k zajištìní 
a organizaci dalších aktivit pøedevším našich 
mladých hasièù. Dìkujeme také panu Davidovi 
Sonkovi za pomoc s technickým zajištìním 
akce. Nezahálely však ani ženy, které provedly 
jarní úklid klubovny hasièárny a v mezièase 
zasahovaly proti létavému hmyzu. Pøíjemným 
a hlavnì patøièným zpestøením byla také 
vydatná svaèina a peèená sladkost pro doplnìní 
energie. Všem èlenùm, kteøí se zapojili, díky za 
pomoc. (Autor: Ing. Petr Žùrek) Více str. 30.

10.5. informovali èlenové SDH rodièe mladých 
hasièù, že vzhledem situaci s Covid 19 se do 
konce školního roku nebudou konat žádné 
tréninky dìtí ani dorostu. Letos se nekonalo 
ani letní soustøedìní, které bylo naplánováno na 
zaèátek èervence.
Dne 12. kvìtna v 18:15 se konalo 11. zasedání 
zastupitelstva Suché Lazce. Na programu bylo 
mimo jiné: bod 1. Zahájení zasedání, 2. 
Schválení programu zastupitelstva, 3. Volba 
ovìøovatelù, 4. Dotaèní program "Deš�ovka", ... 
Další informace najdete na webu obce: 
www.suchelazce.cz/clanky/zapisy-zastupitelstva
Po vydatných deštích, které napadly koncem 
dubna a zaèátkem kvìtna 2020 se pøehrada 
Sedlinka na Pøerovci opìt naplnila a její okolí se 
zazelenalo. V pøedchozích mìsících byl patrný 
velký úbytek vody v retenèní nádrži. Od dubna, 

kdy zaèal rybolov, lákala Sedlinka rybáøe 
a turisty z širokého okolí.

Dne 17. 5. skonèil v Èeské republice nouzový 
stav. Došlo také ke zrušení krizových opatøení 
vyhlášených Vládou ÈR.
Dne 18. kvìtna  upozornily LESY ÈR 
prostøednictvím obecního úøadu mìstské èásti 
Suché Lazce, že jakékoliv porušení zákazu 
vstupu na požerák VN Sedlinka je pøestupkem. 
Osoby, které vstupují do prostoru požeráku, 
hazardují se svým zdravím.
V sobotu 23.5. se po 9. hodinì konal na 
obecním høišti závod ve støelbì z polní kuše. 
Soutìž ve støelbì uspoøádal Klub polní kuše 
Suché Lazce. Zúèastnilo se celkem 17 støelcù. 
Závod byl nakonec pøedèasnì ukonèen po dvou 
vzdálenostech (65 m a 50 m) z dùvodu nepøí-
znivého poèasí. Naši støelci z SKPK Suché 
Lazce se umístili následovnì: Sabina Kubesová 
1. místo v kategorii ženy, Oldøich Kubesa 
3. místo v kategorii senior. Více na str. 20.
Od 25. kvìtna bylo umožnìno znovu 
využívání kulturního domu za pøedpokladu 
dodržení hygienických opatøení, stanovených 
Vládou ÈR v dané dobì. Místní knihovna byla 
otevøena od 18. kvìtna 2020.
Od 25. 5. bylo vydáno Ministerstvem 
zdravotnictví mimoøádné opatøení, kde se 
zakazovaly nebo omezovaly slavnosti, divadelní 
a filmová pøedstavení, sportovní a jiná 
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zeniny s námi slavila J. Kuloviaková. Pøáli jsme 
pøedevším zdraví, a� je stále èilá a další léta si 
ve zdraví užila. Protože zaèínaly prázdniny 
a období dovolených, tak jsme u této pøíležitosti 
také popøáli srpnovým oslavencùm, vedoucí 
klubu L. Illíkové a L. Heèkové. Pøáli jsme jim 
hodnì štìstí, zdrarví, pohodu do dalších let a ve 
výboru plno dobrých nápadù na èinnost klubu. 
Samozøejmì, že nám oslavenkynì pøichystaly 
bohaté pohoštìní a pøipili jsme na jejich zdraví. 
Protože jsme se dobøe bavili, pøišel èas i na 
opékání párkù. Peèlivì a starostlivì se o oheò 
postaral pan S. Kaštovský. Že byl dobøe 
založený, tak nám i párky moc chutnaly. Prožili 
jsme krásné odpoledne v pøírodì. Když jsme
 se rozcházeli, tak jsme si popøáli, abychom 
dovolené a prázdniny s vnouèaty ve zdraví 
prožívali a ve zdraví se v záøí všichni opìt 
setkali.           Za klub dùchodcù Anna Loudová

Od dubna jsme se vypoøádávali s nelehkou 
koronavirovou situací. Po dobu karantény jsme 
plnili všechna opatøení, která vydala vláda 
a ministerstvo zdravotnictví. Byl vydán i zákaz 
sdružování, a proto jsme museli svou klubovou 
èinnost pøerušit. Místo scházení se v Hostinci 
U Baly naše èlenky po veèerech šily roušky 
pro své rodiny. Postupnì se situace zlepšovala 
a uvolòovala se opatøení. Proto naše èlenky 
výboru J. Kaštovská a M. Paláèková toho 
využily a osobnì popøály dubnovým 
oslavencùm: J. Kostøibové, B. Zakoutské, 
J. Carbolové a M. Paláèkové - 75 let. Popøály 
jim, a� mají zdraví, štìstí a pohodu a pøedaly 
kvìtinu. Osobnì také popøály èlenkám našeho 
klubu paní K. Rybové - 85 let a M. Tkaèíkové 
- 80 let, které se narodily v kvìtnu. K význam-
nému životnímu jubileu jim popøály hlavnì 
zdraví, radost a spokojenost i do dalších let. Náš 
výbor využil zlepšené situace a zorganizoval 
èervnové pøátelské setkání na Strážnici (11.6.). 
Využili jsme areál, který nám na toto odpoledne 
propùjèil pan O. Kubesa, kterému za to velmi 
dìkujeme. Pøivítala nás vedoucí klubu paní L. 
Illíková. Pøání pro oslavence si pøipravil pan 
L. Tichopád a A. Loudová. Své èervnové naro-

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce

Foto: Jindøich Louda
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shromáždìní a trhy. Byly zakázány vnitøní 
a venkovní akce pøesahující 300 osob. Byly 
povinné roušky ve všech vnitøních prostorách 
staveb, prostøedcích veøejné dopravy a pøi 
blízkém kontaktu s další osobou.

Od 29. kvìtna až do 26. èervna uspoøádala FK 
Kylešovice a OFS Opava fotbalový turnaj pro 
mužské oddíly "CISARAK - CUP".
V pátek 29.5. se po 18. hodinì na obecním høišti 
v Suchých Lazcích konal první fotbalový 
turnaj CISARAK - CUP 2020. První zápas 
Suché Lazce : Kylešovice byl velmi vyrovnaný 
a v závìru se podaøilo Kylešovicím neèekanì 
zvednout na 1:2. Pro fanoušky bylo pøipraveno 
obèerstvení pivo, nealko a starosta P. Oriešèík 
griloval výborné klobásky. Sešlo se nìkolik 
desítek fanouškù, kteøí spoleènì podpoøili hráèe 
TJ Suché Lazce - Lazio. Turnaj doprovázelo 
sluneèné a teplé poèasí.
Z provozních dùvodù byla Èeská pošta 
PARTNER v pátek 5.6. otevøena pouze 
v dopoledních hodinách. Provozní doba byla 
od 8:00 do 10:00 hodin.
V pátek 5. èervna se konal po 18. hodinì na 
obecním høišti v Suchých Lazcích další 
fotbalový turnaj CISARAK - CUP 2020. 
V zápase Suché Lazce : Komárov byl 
komárovský tým lepší a vyhrál 3:6. Pro 
fanoušky bylo pøipraveno obèerstvení pivo, 
nealko a klobásky. Dorazilo hodnì fanouškù, 

které neodradilo ani deštivé poèasí.
V sobotu 6.6. se konal v centru obce po 15. 
hodinì malý dìtský den. Kvùli pandemii 
koronaviru nemohl být uspoøádán tradièní 
dìtský den. Dìtskému dni pøálo sluneèné 
a teplé poèasí. Každé dítì, které s sebou doneslo  
namalovaný obrázek, dostalo zdarma cukrovou 
vatu. Pro dìti byly také pøipraveny drobné 
soutìže a po jejich splnìní dìti obdržely balíèek 
s dobrotami. Pro dìti byl pøipraven malý 
kolotoè, skákací hrad, malování na oblièej 
a obèerstvení. Všichni se skvìle bavili.

Od 10.6. nabízí Mìstská èást Suché Lazce 
k prodeji kamennou dlažební kostku rùzných 
velikostí (stará dlažba z vjezdu do hasièárny) 
nejbìžnìjší velikost k výbìru 30x30. Cena 30 
Kè/ks. V pøípadì zájmu, kontaktujte asistentku 
starosty Zuzanu Kubicovou 604 229 398.
Klub dùchodcù Veselé Berle uskuteènil 11.6. 
po koronavirové krizi pøátelské setkání na 
Strážnici. Popøáli jsme oslavencùm hlavnì 
zdraví. Oslavenci nám pøichystali bohaté 
pohoštìní a nechybìla ani štamprlièka. Rovnìž 
jsme se dali do opékání buøtù. Dobøe jsme se 
bavili a rozcházeli jsme se s dobrou náladou. 
Tìšíme se na další setkání. (Autor èlánku: 
Jindøich Louda) Více na str. 23.
V pátek 12.6. se konal po 18. hodinì na høišti ve 
Štítinì fotbalový turnaj CISARAK - CUP 2020. 
V zápase Štítina - Suché Lazce vyhrála Štítina 

srpen 2020

Foto: Ing. Bøetislav Janošek

Tøetí roèník akce Táboráèek na Strážnici ze dne 3. èervence 2020.
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jednota Suché Lazce, z.s. Na VH bylo možné 
uhradit èlenské pøíspìvky. Na programu bylo 
mimo jiné: bod 3. Zpráva mandátové komise, 
4. Zpráva pøedsedy výkonného výboru (VV) 
o personálních zmìnách, volba èlena VV, 
5. Zpráva o èinnosti TJ za rok 2019 a plán 
èinnosti na r. 2020, 6. Zpráva o hospodaøení za 
rok 2019 a návrh rozpoètu na rok 2020. Urèení 
výše èlenských pøíspìvkù, 7. Zpráva kontrolní 
komise, 8. Schválení výsledkù hospodaøení za 
rok 2019, ...

V sobotu 20.6. uspoøádalo AVZO 6. roèník 
amatérského nohejbalového turnaje trojic. 
Pøihlásilo se celkem šest družstev. Turnaj 
zahájil po 9. hodinì nástupem Bøetislav Janošek 
s poøadateli. Následovalo losování a registrace 
týmù. Letos turnaji poèasí moc nepøálo. 
Za velmi nepøíznivého poèasí se muselo høištì 
nìkolikrát vymetat od vody. Všech šest 
pøihlášených družstev odehrálo po 3 zápasech, 
vždy na dva sety. Nakonec musela být soutìž 
ukonèena kvùli silnému dešti a výsledky se 
zapoèítaly z odehraných zápasù. Bìhem turnaje 
bylo pro hráèe a diváky zajištìno obèerstvení, 
pivo, nealko, guláš a další. Navzdory poèasí 
panovala na turnaji veselá atmosféra. Akce 
skonèila po 15. hodinì. Vítìzné mužstvo: Lazio 
- Lukáš Dener st., Patrik Komenda, Vít Halška.
V úterý 21.6. se konal ve 14:30 hodin na høišti 
v Komárovì fotbalový turnaj CISARAK - CUP 

zaslouženì 3:1. Zápas navštívilo hodnì fandù.
V nedìli 14. èervna uspoøádal spolek AVZO na 
Strážnici tradièní støelecký den pro veøejnost. 
Støelby byly rozdìleny na dvì etapy. Dopolední 
soutìž tøíèlenných družstev ve støelbì z malo-
rážky a odpolední soutìž dìtí ve støelbì ze 
vzduchovky. Soutìže tøíèlenných družstev se 
úèastnilo 48 støelcù v 16 družstvech. Zvítìzilo 
družstvo VOSY (R. Volný, K. Silberová, J. 
Silber), které získalo 400 bodù. V odpoledním 
programu dìtí se aktivnì zúèastnilo 26 dìtí, 
které splnily disciplíny: støelba na terèe, støelba 
na sklopné terèe, chùze na chùdách, kuželky 
a hod míèkem do terèe. Šest nejlepších støelcù 
ze vzduchovky bylo odmìnìno.

Dne 16.6. probìhla po delší pauze (vyvolané 
Covid 19) v 17:00 hod v kanceláøi starosty 
bezplatná právní poradna. Novì mùžete 
bezplatnou právní poradnu využít i k ovìøení 
podpisù! Ovìøování podpisu bude vykonávat 
pan JUDr. Milan Èichoò.
V úterý 16. èervna se konal po 18. hodinì na 
høišti v Kylešovicích fotbalový turnaj 
CISARAK - CUP 2020. V zápase Kylešovice 
- Suché Lazce vyhrály Kylešovice 5:3.
17.6. byl na obecním webu zveøejnìn program 
Sucholazecké kulturní léto 2020. 
Lazio uspoøádalo 19.6. od 18:00 hod. v kul-
turním domì v Suchých Lazcích valnou 
hromadu. Svolavatelem VH byla Tìlovýchovná 

srpen 2020

Foto: Ing. Bøetislav Janošek

Fotografie ze støeleckého dne pro veøejnost ze dne 14. èervna 2020.



strana

davedesign - SL zpravodaj  str 20., 13.

www.suchelazce.cz

20.
strana

13.

srpen 2020

2020. V zápase Komárov - Suché Lazce 
vyhrály Suché Lazce 3:6.

Od zaèátku èervna 2020 spadl nejen v naší 
obci nadprùmìrný poèet srážek. To vedlo na 
Šumpersku, Unièovsku, v Heømanovì Mìstci 
a dalších èástech republiky k mnoha záplavám. 
(V nìkterých tìchto oblastech spadlo až 100 

2mm/m  za den.) Srážky v Suchých Lazcích byly 
2také vysoké (srážky v mm/m ): 30.5. - 10mm; 

31.5. - 13mm; 5.6. - 2mm; 6.6. - 6mm; 7.6.- 
15mm; 11.6. - 2mm; 15.6. - 2mm; 17.6. - 
18mm; 18.6. - 30mm; 19.6. - 3mm; 20.6. - 
18mm; 21.6. - 6mm. Za 24 dní tak napršelo 

2celkem 125 mm/m . Došlo ke zvýšení hladin øek 
a potokù. Hladina naší novì opravené pøehrady 
Sedlinka se pøiblížila ke svému provoznímu 
maximu. Bìhem nìkolika dní se hladina 
pøehrady zvedla více než o metr.
Dne 23.6. v 17:15 se konalo 12. zasedání 
zastupitelstva Suché Lazce. Na programu bylo 
mimo jiné: bod 5. Zpráva starosty o chodu obce 
za období únor - èerven 2020, 6. Dotaèní 
program "Deš�ovka", 7. Kulturní léto 2020, 
8. Kulturní zaøízení v Suchých Lazcích, 
9. Závìreèný úèet 2019 MÈ Suché Lazce, 
10. Bezdrátový rozhlas v Suchých Lazcích, 
11. Poøizování on-line pøenosu zasedání 
zastupitelstva, 12. Kontrolní výbor ZMÈ - 
zmìna složení, ...
26. èervna zastupitelstvo MÈ Suché Lazce 

schválilo pro obèany Suchých Lazcù program 
"Deš�ovka". Tento program spoèívá v nákupu 
a distribuci 1000 l IBC kontejnerù pro podporu 
zadržování deš�ové vody. Zastupitelstvo 
rozhodlo, že 1000 l sudy budou distribuovány 
obèanùm Suchých Lazcù, kteøí o tento produkt 
projeví zájem za koneènou dotovanou cenu 
1.000 Kè. První etapa programu "Deš�ovka" 
bude distribuovat max. 120 kusù tìchto 1000 l 
IBC kontejnerù. Zájemci o tento produkt se 
mohli nahlásit od 29.6.2020 asistentce starosty 
paní Zuzanì Kubicové.
Podmínky pro získání IBC kontejneru byly:
- Žadatel musí mít trvalé bydlištì v Suchých 
Lazcích.
- Žadatel mùže žádat pouze jeden IBC kontejner 
na jedno èíslo popisné v Suchých Lazcích.
- Koneèná cena IBC kontejneru je pro žadatele 
1000 Kè.
Mìstská èást Suché Lazce dotuje jeden IBC 
kontejner èástkou 1.100 Kè. Plná cena IBC 
kontejneru byla 2.100 Kè (vysoutìžená nejnižší 
cena na základì veøejné poptávky Obecního 
úøadu mìstské èásti Suché Lazce). Žádosti 
o IBC kontejner se pøijímaly do 10. èervence 
2020. IBC kontejner byl distribuován na základì 
kupní smlouvy. Podmínkou je, že IBC kontejner 
zùstane min. po dobu 5 let majetkem osoby, 
která je uvedena v kupní smlouvì. (Autor èlánku 
starosta Mgr. Petr Oriešèík.)
V èervenci a srpnu jsme na webu upozornili 
ètenáøe, že místní knihovna mìla prázdninový 
provoz. V èervenci úterý 7.7. a pondìlí 20.7. od 
17:00 do 18:00 hodin. V srpnu v pondìlí 3.8., 
17.8. a 31.8. od 17:00 do 18:00 hod.
Ve dnech 25. - 26. èervna byla opavská 
ordinace MUDr. Kašpárka uzavøena, zástup 
zajiš�oval MUDr. František Øímák, námìstí 
Republiky 4, Opava, 7:00 - 11:00 hodin.
V pátek 26.6. se konal v 16:30 hodin na 
obecním høišti v Suchých Lazcích fotbalový 
turnaj CISARAK - CUP 2020. V zápase Suché 

druhé místo a nestaèila pouze na suverénní 
domácí závodníci Jaroslavu Nedìlníkovou. 
Na další závod jsme vyrazili 18.7.2020 do 
Litultovic. Tento závod nebyl pro barvy 
Suchých Lazcù vùbec úspìšný. Oldøich i Sabina 
se museli sklonit pøed lepšími výsledky svých 
soupeøù a doufejme, že jenom pro tentokrát, 
pøenechali stupnì vítìzù ostatním. 
Nadcházejícím závodem je Bohemia Open 
Cup, který se uskuteèní jako náhrada na tradièní 
svìtový pohár Bohemia Cup v období od 14. do 
16. srpna 2020 v Otrokovicích. Všechny 
závody svìtového poháru, vèetnì mistrovství 
Evropy, byly zrušeny. Vrcholem sezóny bude 
tak pro všechny støelce mistrovství ÈR, jenž 
je poprvé v režii oddílu SKŠZ Plumlov.

Klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

Tak jako všech, tak i støelby z kuše, se dotkla 
situace kolem koronaviru. Tradièní jarní závod, 
který v dubnu poøádá oddíl TJ Opava v Litul-
tovicích, byl zrušený. Letošní venkovní sezónu 
jsme tak odstartovali až 23.5.2020 závodem 
v Suchých Lazcích, který však nebyl poèítaný 
do Èeského poháru a Èeské ligy. 
I pøesto se závodu zúèastnilo 17 støelcù z 5 
oddílù. Pro nepøízeò poèasí jsme byli nuceni 
závod pøedèasnì ukonèit. Oldøich Kubesa 
bojoval do poslední chvíle o umístìní na bednì 
a nakonec urval 3. místo. Sabina Kubesová 
si hlídala první pozici od samotného poèátku 
závodu. Svou premiéru si tady odbyla Petra 
Šubová v roli rozhodèí. Prvním závodem, který 
se zapoèítával do Èeského poháru a Èeské ligy, 
byl závod, jenž se uskuteènil 13.6.2020 
v Èechách pod Kosíøem. Oldøich Kubesa 
nezaèal závod vùbec dobøe. Se svým výsledkem 
se pohyboval na chvostu startovací listiny, 
ale v prùbìhu závodu se dokázal vzchopit 
a dotáhnout se na celkové 3. místo. Sabina 
Kubesová si kontrolovala po celou dobu závodu 

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

Foto: klub polní kuše Suché Lazce
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rodièù, odcházející žáci 5. roèníku od ní 
obdrželi knihu na památku a pak už hurá 
prázdniny! Dìkujeme tedy všem, kteøí se na 
provizorním provozu školy podíleli: uèitelùm, 
provozním zamìstnancùm, rodièùm, zastu-
pitelstvu a Klubu rodièù za vše, co pro dìti 
udìlali a doufáme, že se v úterý 1. záøí 2020 
zase všichni setkáme.

Øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Po nucené pøestávce se opìt hlásíme se školními 
zprávami – i když velmi vlažnými. Od 11.3. 
byla naše škola z dùvodu epidemie Covid-19 
naøízením ministerstva zdravotnictví uzavøena. 
Žáci mìli domácí výuku, prostøednictvím 
e-mailù dostávali úkoly, bylo jim vysvìtlováno 
nové uèivo a dostali k dispozici kontakty 
na webové stránky k uèivu a k uèebnicím 
i pracovním sešitùm, které nám nakladatelství 
poskytlo zdarma. Do školy chodili odevzdávat 
úkoly a zpìt je dostali zkontrolované, s uèitel-
kami byli v kontaktu i pøes telefonní aplikace 
WatsApp èi Viber. Všichni jsme tuto situaci 
zvládli a chceme podìkovat hlavnì rodièùm 
i prarodièùm za kus tvrdé práce, kterou museli 
odvést. 25.5.2020 jsme opìt zahájili výuku, ne 
sice v plném poètu, ale bylo nás dost na tøi 
skupiny po 15 žácích, dodržovali jsme veškerá 
naøízení ministerstva a hygiena byla na prvním 
místì. Žádné akce se konat nemohly, ale dìti 
byly i tak spokojené, protože se po dlouhé dobì 
zase vidìly, mluvily spolu a nemusely být 
zavøené jenom doma. Do školy po dlouhé dobì 
chodily rády, to bylo nìco! V pátek 26.6.2020 si 
žáci pøevzali vysvìdèení, promluvil k nim jako 
tradiènì pan starosta a paní pøedsedkynì Klubu 

Zprávièky ze sucholazecké školièky

srpen 2020

První letošní letní kino se mìlo konat 11.7. 
na obecním fotbalovém høišti. Dne 10.7. bylo 
s ohledem na špatnou pøedpovìï poèasí 
pøeloženo na následující týden 18.7. Obèané 
si v hlasování mohli vybrat ze tøí filmù: 
Rocketman, Orel EDDIE nebo Nesmiøitelní. 
Byl vybrán film OREL EDDIE. Poèasí by 
pravdìpodobnì nevyšlo ani na termín 18.7. 
O den døíve však zasáhla nová zpøísnìná 
opatøení související s novým výskytem Covid 
19 na Karvinsku.

Tøetí kulturní akcí AVZO v letošním roce byl 
Táboráèek. Byl to již 3. roèník a konal se 
v pátek 3. èervence po 18:00 hodinì v areálu 
støelnice na Strážnici. Samotné akci pøedcházela 
brigáda zamìøená na pøípravu a dovoz døeva. 
Akce po deštivých dnech probìhla za 
pøíjemného veèerního poèasí. Úèast byla velmi 
vysoká. Pobavit se pøišlo kolem 70 lidí.
Ing. Bøetislav Janošek uvedl: "Jménem vedení 
AVZO bych chtìl podìkovat všem èlenùm, kteøí 
se jakoukoliv formou podíleli na pøípravì 
a prùbìhu uvedených akcí, a� to byla pøíprava 
døeva, pøíprava terèù nebo pøímo práce pøi 
organizaci akcí."
Mladí hasièi naší obce se již potøetí zapojili do 
výtvarné a literární soutìže Požární ochrana 
oèima dìtí a mládeže, vyhlášené Sdružením 
hasièù Èech, Moravy a Slezska. Všechna 
výtvarná i jedno literární dílko vznikly na 

Lazce - Štítina vyhrála Štítina 3:4.
26. èervna za úèasti primátora Statutárního 
mìsta Opavy pana Ing. Tomáše Navrátila, 
starosty obce Štítiny pana Karla Ulricha, 
starosty opavské mìstské èásti Suché Lazce 
Mgr. Petra Oriešèíka a dalších významných 
hostù probìhlo v páteèní podveèer v 19:00 
hodin slavnostní vyhodnocení fotbalového 
turnaje mužù s názvem "CISARAK CUP". Tato 
sportovní akce se konala od 29.5. do 26.6.2020, 
sehráno bylo nespoèet vzájemných utkání. 
Vítìzství patøí mužstvu TJ Tatran Štítina. Na 
druhém místì skonèili borci z FK Kylešovice, 
tøetí SK Komárov a ètvrtou pozici obsadili hráèi 
TJ Suché Lazce. Nejlepším støelcem celého 
turnaje se stal David Thomas z SK Komárov 
s devíti brankami. (Autor èlánku: René 
Èernohorský)

Dne 1. èervence vydalo Ministerstvo 
zdravotnictví mimoøádné opatøení, které 
nadále upravovalo nošení roušek, a to i na území 
mìsta Opavy potažmo mìstské èásti Suché 
Lazce. Z hlediska veøejného prostoru vznikla 
povinnost nosit roušku pøi konání hromadných 
akcí nad 100 osob ve vnitøních prostorách 
staveb. (Autor èl.: starosta Mgr. Petr Oriešèík)
Vývoz BIO nádob probìhl ve státní svátek 
6. èervence v pondìlí ráno jako obvykle.
V období letních prázdnin bylo školní dìtské 
høištì otevøeno vždy od 10:00 do 19:00 hodin.

Rozlouèení s pá�áky, foto: Josef Bulka.
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únorových trénincích. Pro vedoucí bylo tìžké 
vybrat z každé vìkové kategorie ty tøi 
nejpovedenìjší obrázky. Více na str. 30.

První kolo programu "Deš�ovka" bylo 
ukonèeno 13.7. Druhé kolo programu 
"Deš�ovka" se bude vìnovat distribuci 200 l 
sudù.
Dnem 27. èervence zaèalo platit nové 
mimoøádné opatøení Ministerstva 
zdravotnictví ÈR "zákaz a omezení hromadných 
akcí". 
Na polích kolem Suchých Lazcù zaèaly 29.7. 
žnì. Sklizeò kombajny je spojena s vysokou 
prašností a úletem plev. Hlavnì pøi silném 
vìtru. Zemìdìlská a.s. upozornila na webu 
obèany na možnost zneèištìní venkovních 
bazénù a zvýšenou prašnost.
Ordinace praktického lékaøe, MUDr. Víta 
Kašpárka, v Opavì a Suchých Lazcích byla 
v dobì 20.7. - 2.8. uzavøena z dùvodu 
dovolené. Zástup zajiš�oval ve své ordinaci 
MUDr. František Øímák.
Obecní úøad Suché Lazce ve spolupráci s Pubem 
a pivotékou U Dvou dobrákù pøipravoval na 
sobotu 1. srpna 6. roèník Pivního festiválku. 
Byla pøipravena tato piva: Polièka, Poutník 
Pelhøimov, Chotìboø, Žatec, Ferdinand Benešov, 
Beskydský pivovar, Ostravice, Valášek Vsetín, 
Primátor Náchod, Panský pivovar Paskov, 
Nachmelená Opice, Rohan, Beerokracie 

Ostrava, Cvikov, Albrecht Frýdlant v Èechách, 
Bernard, a další... Obèerstvení mìla mít na 
starost restaurace HEJA. Pro dìti byl pøipraven 
kolotoè, dva skákací hrady, malování na oblièej, 
bramborové spirály a cukrová vata. Byly 
naplánovány soutìže o nejrychlejšího jedlíka, 
sucholazeckého pijáka a pivní tombola. To vše 
muselo být nakonec ZRUŠENO kvùli novým 
zpøísnìným opatøením Covid 19. Zrušena byla 
také všechna letní kina a na 13. zasedání 
zastupitelstva se také dohodlo, že se letos 
posvícení konat nebude.
Dne 30.7. v 18:15 se konalo 13. zasedání 
zastupitelstva Suché Lazce. Na programu bylo 
mimo jiné: bod 5. Zpráva starosty o chodu obce, 
6. Schválení smlouvy k dotaènímu programu 
"Deš�ovka", 7. Vyhlášení dotaèního programu 
"Deš�ovka 2", 8. Kulturní léto 2020 - Posvícení, 
9. Schválení realizace projektové dokumentace 
pro opravu ZŠ a MŠ Suché Lazce, ...
Od 3. srpna je na webu k dispozici rozpis 
mistrovských zápasù Lazio 3. tøída skupina B 
sezóna podzim 2020. Rozpis je také na str. 16.

Plánovaná distribuce IBC kontejnerù, která 
se mìla konat v pondìlí 10.8. v odpoledních 
hodinách, byla z dùvodù nesplnìní smluvních 
podmínek ze strany dodavatele zrušena 
a pøesunuta na náhradní termín. 

Redakce David ZávìšickýFoto: David Závìšický

Fotografie z 6. roèníku turnaje v nohejbale trojic ze dne 20.6.2020 na Strážnici.
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obcí, které se turnaje úèastnily. Za naši obec byl 
pøítomen starosta Mgr. Petr Oriešèík a celý 
turnaj uzavøel primátor Opavy Ing. Tomáš 
Navrátil. Turnaj skonèil v tomto poøadí: 
TJ Štítina, FK Kylešovice, SK Komárov a TJ 
Suché Lazce.
Dne 19.6.2020 probìhla v kulturním zaøízení 
Suché Lazce valná hromada TJ Suché Lazce. 
Valné hromady se zúèastnilo 26 delegátù. Na 
valné hromadì byl potvrzen jako nový pøedseda 
TJ Suché Lazce Lukáš Dener st. Dále probìhlo 
zvolení 5. èlena výkonného výboru, kterým se 
stal Daniel Diehel.
Dne 30. èervence probìhlo rozlosování okresní 
soutìže. V naší skupinì je pøihlášeno celkem 12 
družstev.
Rozpisy mistrovských zápasù TJ Suché Lazce 
(Lazio) Muži 3. tøída skupina B - jaro 2020
Datum Èas Domácí Hosté
22.8. 17:00 Pustá Polom "B" Suché Lazce
30.8. 17:00 Suché Lazce Budišovice

Lazio - pøípravka

V dubnovém zpravodaji jsme naše fanoušky 
informovali, že jarní èást soutìže vzhledem 
k situaci s onemocnìním Covid - 19 zøejmì 
neodehrajeme. Bohužel celá jarní èást byla 
skuteènì zrušena.
Proto jsme byli rádi, že jsme se po zmírnìní 
hygienických opatøení ohlednì Covid - 19 
domluvili s týmy Komárova, Štítiny a Kyle-
šovic, že uskuteèníme první roèník fotbalového 
turnaje s názvem CISARAK-CUP. Hrálo se 
systémem každý s každým, jednou na domácím 
a jednou na høišti soupeøe.
Pro hráèe to byla pøíjemná zmìna, sice jsme 
mohli trénovat, ale zápas je zápas. Naši soupeøi 
hrají o tøídu výš, ale všechny zápasy byly 
vyrovnané a o výhøe soupeøe, bohužel, 
rozhodovaly naše chyby. Vyhlášení turnaje 
probìhlo na høišti v Opavì - Kylešovicích . 
Kromì týmù byli pøítomni také pøedstavitelé 

TJ Suché Lazce - Lazio 5.9. 15:00 Chvalíkovice Suché Lazce
13.9. 10:00 Hradec n/M "B" Suché Lazce
19.9. 16:00 Suché Lazce Malé Hoštice "B"
26.9. 16:00 Hrabynì Suché Lazce
3.10. 15:30 Suché Lazce Služovice
11.10. 15:00 Chlebièov "B" Suché Lazce
17.10. 15:00 Suché Lazce Skøipov
24.10. 14:00 Suché Lazce Raduò
31.10. 14:00 Horní Lhota Suché Lazce

Na každý "venkovní zápas" bude doprava 
øešena autobusem. Proto zveme všechny 
fanoušky, kteøí nás chtìjí podpoøit i na høištích 
soupeøe, a� využijí dopravu autobusem 
ZDARMA. 
Soupiska mužù pro roèník 2020/2021: David 
Kubíèek, Ludìk Mrákota, Vojtìch Malohlava, 
Jiøí Lerche ml., Josef Doboš ml., Tomáš 
Havlíèek, David Mýlek, Denis Komenda, Lukáš 
Dener st., Štìpán Èech, Josef Srubek, Ondøej 
Heèko, Ondøej Martynek, Martin Komenda, 
Štìpán Rohovský, Lukáš Dener ml., Daniel 
Diehel, Jiøí Surma, Matthew Humlíèek, Lukáš 
Holuša, Jan Kadula, Jan Vlha, Martin Kostka, 
Christos Èandas, Lukáš Mikšík, Jakub 
Komenda, Tadeáš Èernín. 
Realizaèní tým: Vít Halška, Patrik Komenda, 
Martin Oriešèík, Vlastík Oriešèík.

pøedseda TJ Suché Lazce Lukáš Dener st.

Po koronavirové pauze byly obnoveny tréninky 
fotbalové pøípravky. Máme zaregistrováno 
celkem 14 žáèkù roèníkù narození 2013 - 2015. 
Byly zahájeny pravidelné tréninky, které se 
konají každý pátek od 16:30 hod. na obecním 
fotbalovém høišti až do øíjna. Fotbalový oddíl 
hodlá žáèkùm nakoupit sportovní obuv 
a teplákové soupravy a zapojit je do soutìží 
v okolních obcích v malé kopané 3 hráèù proti 
3 hráèùm bez brankáøù na høišti 15 x 11 metrù. 
První takový turnaj se uskuteènil 13.6.2020 

ve Chvalíkovicích (viz foto). Naše spoleèné 
družstvo s Komárovem obsadilo 4. místo. Další 
turnaj se bude konat v záøí 2020. Po roèním 
pùsobení se musíme rozlouèit s naší trenérkou 
Bárou Malohlavovou, která dostala svou 
vysnìnou nabídku trenérky dorostenek na 
úrovni MSK. Takže, Báro, louèíme se 
a dìkujeme! Nezapomínáme ani na ostatní 
žáky. Kromì pøípravky se mohou pravidelných 
tréninkù zúèastnit i ostatní dìti starších roèníkù, 
napø. 2007 - 2012. Máme pøipraveny zajímavé 
tréninky s použitím trenažérù, které hodláme 
v záøí nakoupit.       za pøípravku Zdenìk Pelech

Foto: TJ Suché Lazce  - Lazio
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