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milerád píši další úvodní slovo našeho 
Sucholazeckého zpravodaje, prostøednictvím 
kterého vás srdeènì zdravím a vìøím, že zde 
najdete vše podstatné, co se událo v naší 
krásné obci od posledního vydání.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

Bohužel COVID - 19 zùstává nevítaným hostem 
i další období konce roku a je to celkem neu-
vìøitelné, že srdce na obecním úøadì, které jsme 
rozsvítili jako symbol podìkování všem, kteøí 
bojují s touto nemocí, svítí nepøetržitì již od 
bøezna 2020. Každopádnì i pøes COVID -19 
naše obec žije nejen kulturou, ale také zásadním 
rozvojem. Dovolte mi tedy nejprve pár slov 
k našemu rozvoji. Nejdùležitìjší a zásadní akcí 
je samozøejmì realizace splaškové kanalizace. 
Jsem rád, že spoleènost POHL cz a.s., která je 
odpovìdná za realizaci splaškové kanalizace 
v Suchých, postupuje velmi dobøe a v souèasné 
dobì i poèasí jí dovoluje realizovat výkopy 

a pokládku kanalizaèního potrubí nad rámec, 
který byl uvedený v harmonogramu. Dùležitým 
faktem, který byl souèástí dohody, je povinnost, 
že musí být naše hlavní cesta opravena do stavu, 
který umožòuje bezproblémovou zimní údržbu. 
V rámci prací, které mìly být realizovány, ale 
byly nakonec pøesunuty na pøíští rok, jsou 
pøípojky na ulici Pøerovecká. Zde bylo dohod-
nuto, že spoleènost POHL zrealizuje pøípojky 
pouze po obchod, jelikož v pøípadì objízdní 
trasy mohli využít naše boèní ulièky. Ovšem 
pokud by spoleènost POHL pokraèovala dále 
smìrem k obecnímu úøadu, velmi by se zkom-
plikovala dopravní situace, jelikož možná 
objízdná trasa pøedevším nákladních automobilù 
je pøes Nové Sedlice, kde bohužel taktéž 
probíhá zásadní oprava (regulace) vodního toku 
a není možné plnì využít kapacity této 
komunikace. Spoleènost POHL tedy zaène opìt 
realizovat pøípojky na ulici Pøerovecká až 
v pøíštím roce. V souèasnosti probíhají práce na 
ulici Sedlická, na ulici Na Pískovnì a Ke 
Strážnici. Vìøím, že spoleènost POHL stihne 
realizovat co nejvíce pokládky kanalizaèního 
øádu a samozøejmì i pøípojek tak, aby tyto práce 
mohly být ukonèeny a mohlo se pokraèovat 

starosta
Mgr. Petr Oriešèík
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v plánování dalších nutných oprav, které jsou 
spojeny s realizací splaškové kanalizace. Ta 
zásadní oprava, která je spojena s realizací 
splaškové kanalizace, je kompletní výmìna 
živièného povrchu na ulici Pøerovecká. Jsem 
velmi rád, že jsme na spoleèném jednání se 
správou silnic došli k dohodì, která garantuje 
kompletní opravu naší hlavní ulice. Jsou na tuto 
opravu navázány ovšem dvì podmínky. Jedna 
z tìchto podmínek je, že podklad, jenž byl 
použit pro zásyp kanalizaèního potrubí, musí být 
dostateènì zhutnìn a druhá podmínka - obec 
Suché Lazce musí realizovat opravu silnièních 
obrub tak, aby nová živice byla zalita do stavu 
nevyžadujícího dalších zásahù. S ohledem na 
tyto požadavky bylo období opravy hlavní cesty 
stanoveno na jaro – léto 2023, což je reálnì také 
nejbližší možný termín. Osobnì jsem velmi rád, 
že je toto jednání za námi, protože o opravu naší 
hlavní cesty jsme usilovali pøedešlé tøi roky, 
a když už bylo od správy silnic potvrzeno, že 
mají v úmyslu cestu opravit, tak do toho pøišla 
realizace kanalizace a následný odklad 
a v dnešní dobì odklad takové opravy mùže 
znamenat komplikace. Ale využiji tìchto øádkù 
i k podìkování správì silnic, která vedla jednání 
s námi velmi korektnì a dohoda je si myslím pro 
nás dosažením toho nejlepšího, co jsme mohli 
získat. Dalším krokem, který musíme již plá-
novat, je oprava ulice Na Pískovnì. Samotný 
výkop podle toho, jak to prozatím vypadá, 
komunikaci dostává do stadia, která s cestou již 
má pramálo spoleèného a to musíme øešit. 
Uvidíme, k jakému závìru dojdeme i v jednání 
se spoleèností POHL. Poslední informací, 
kterou jsem Vám chtìl sdìlit v souvislosti se 
splaškovou kanalizací je, že obec se dohodla 
s panem projektantem ing. Koøistkou, který byl 
doporuèen na základì referencí a pro naše 
obèany, kteøí projeví zájem, bude vykonávat 
projektovou èinnost v rámci pøípojek. Cena za 
kompletní vyøízení pøípojky je stanovena na 
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2.800,- Kè (vìøím, že se i pøes neustálé 
zvyšování všech cen nebude mìnit) plus 
poplatek na stavebním úøadì a ten se pohybuje 
cca kolem sta korun pøi podání více žádostí. 
Pokud milí spoluobèané, máte zájem o služby 
tohoto projektanta, prosím nahlaste to paní 
asistentce starosty Zuzanì Kubicové a pan 
projektant se vám již sám ozve. Pana 
projektanta doporuèujeme na základì zjištìných 
referencí z jiných staveb splaškové kanalizace 
a samozøejmì, pokud máte jiného projektanta, 
v žádném pøípadì není podmínkou, abyste 
využili služeb, které doporuèuje obecní úøad. 

Další akcí, která se v naší obci pomalu, ale jistì 
blíží k realizaci, je oprava naší základní a ma-
teøské školy. V souèasnosti se dokonèuje 
projekt a zastupitelstvo na svém posledním 
jednání také rozhodlo o koneèné podobì 
pøístavby, kterou vám ve vizualizaci pøikládáme. 
Vìøím, že jsme se rozhodli pro nejlepší variantu 
a škola tím dostane opìt lepší vizuál než 
doposud. Stále držíme termín realizace konec 
èervna tak, abychom co nejménì zasahovali do 
výuky dìtí. Zastupitelstvo na svém posledním 
jednání také schválilo dotaci pro naši školu ve 
výši 150 000 Kè na nové prvky na dìtském 
høišti a to pøedevším na nové houpaèky a ven-
kovní posezení pro žáky školy. Tìší mì, že se 
v zastupitelstvu daøí prosazovat postupnì další 
finanèní prostøedky na opravu nejen školy, ale 
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i zahrady, jelikož je to i s ohledem na naše další 
možnosti v obci jediné velké dìtské høištì. Další 
akcí, která se pøipravuje, je realizace zázemí na 
obecním fotbalovém høišti. Opìt vám pøiklá-
dáme první nástøel možného dispozièního 
uspoøádání tak, jak to dovolují pøedevším 
prostory, které jsou bohužel dosti stísnìné, 
ale i tak si myslíme, že je prostor využit velmi 
dobøe a je zde poèítáno i s úplnì novou 
hospodou na høišti, která podle všech mých 
informací na tomto místì bezpochyby velmi 
chybí. Zde jsme ve fázi pøípravy projektu 
a taktéž držíme zaèátek realizace po ukonèení 
fotbalové sezóny 2021/2022. Souèástí realizace 
zázemí obecního fotbalového høištì je také 
umìlé zavlažování fotbalového høištì, které 
bychom chtìli realizovat souèasnì. V tuto chvíli 
ovìøujeme všechny dostupné informace, jak toto 
realizovat v co možná nejvìtší míøe svépomocí 
tak, abychom srazili výši investice. Proè 
uvažujeme nad takovouto investicí? Bohužel 
souèasný systém je již absolutnì nevyhovující 
a naše "autíèko" konèí svojí životnost. Jen pro 
pøedstavu koupì takového nového "autíèka" je 
cca investice 50.000,-Kè a s ohledem na jeho 
obslužnost atd... bychom se do budoucna stejnì 
nevyhli debatì o zmìnì systému zavlažování 

obecního fotbalového høištì, a proto mi pøijde 
logické tento systém øešit vzájemnì s realizací 
zázemí obecního fotbalového høištì. 
Zastupitelstvo na svém posledním jednání také 
schválilo realizaci výbìrového øízení na gene-
rální opravu našeho obecního rozhlasu. Ten, 
jak je jistì i mnohými již vnímám, má svoji 
životnost za sebou a jelikož obecní rozhlas je 
dùležitou a nedílnou souèástí veøejné služby 
obèanùm, je moc dobøe, že zastupitelstvo takto 
rozhodlo. K opravì rozhlasu v celé obci se 
pøidají i moderní prvky obsluhy rozhlasu a další 
možnosti pro obèany, jako je zasílání SMS 
zpráv popø. e-mailù pro naše spoluobèany. 
Zde realizaci prozatím neumím odhadnout, 
ale poèítáme s první pùlí roku 2022. Jenom 
pro kompletní informaci o této investici 
pøipomínám, že zastupitelstvo v první fázi 
uvažovalo o novém bezdrátovém rozhlasu, 
ovšem po zhodnocení všech plusù a mínusù 
zastupitelstvo rozhodlo o zachování souèasného 
systému, který projde generální opravou. Na 
posledním jednání zastupitelstva byla schválena 
i sbírka pro sv. Jana, což si myslím je pro obec 
taktéž nemalou událostí, jelikož naše kaplièka je 
pevnì zakotvena v naší historii a zásadní opravu 
si jistì zaslouží. Podle vyjádøení památkáøù by 

Studie pùdorysu budovy na høišti.
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po provedené opravì mohlo být s plnou vážností 
zažádáno o statut kulturní památky a vìøím, že 
po opravì se na toto téma urèitì v zastupitelstvu 
budeme bavit. Každopádnì sbírka pro sv. Jana, 
milí spoluobèané, slouží na opravu tøí døevìných 
soch, které jsou uvnitø kaplièky, a pøedbìžný 
odhad se vyšplhal na cca 130.000,-Kè. Na tuto 
opravu bychom rádi získali co nejvíce 
prostøedkù ze sbírky a obec následnì zajistí 
opravu samotné kaplièky. Pokud byste se 
rozhodli vìnovat finanèní prostøedky na tuto 
opravu, prosím využijte pro vyšší èástky od 
100,-Kè spíše náš transparentní úèet u Fio 
banky, který je veden na jméno starosty obce 
a který mùžete plnì kontrolovat ze strany pøíjmù 
i výdajù. Pokud byste chtìli darovat menší 
finanèní èástku nebo zùstat v anonymitì, prosím 
využijte naší pošty, kde bude pro tyto úèely 
vyhrazené místo. Samozøejmì vše, co píši, je 
pouze doporuèení a pokud se rozhodnete 
pøispìt, je plnì na vás jakou formu zvolíte. Ke 
sbírce bude mít pøístup na transparentním úètu 
pouze starosta obce a na naší poštì dvì osoby 
a to Zuzana Kubicová a Václav Skuplík. Jiné 
osoby nemají povolení nakládat s finanèními 
prostøedky. Pøedem všem, kteøí pøispìjí, moc 
dìkuji! Poslední událostí, kterou bych rád 

zmínil a rozhodlo o ní zastupitelstvo obce, je 
pøíspìvek na opravu váleèného hrobu dnes již 
dvou známých rudoarmìjcù. Velmi za to dìkuji 
a mnohé další se doètete na dalších stránkách 
tohoto vydání zpravodaje. Milí spoluobèané, na 
závìr mi dovolte moc podìkovat všem, kteøí se 
podíleli na kulturním životì v mìsíci záøí 
a øíjnu a pøipravili tak pro nás všechny velmi 
vydaøené akce. Samozøejmì vrcholem bylo 
sucholazecké posvícení, které dopadlo tento 
rok na výbornou i co se týká poèasí. Když píši 
tyto øádky, tak se zrovna chystá i vánoèní 
stromeèek v centru obce, a proto mi dovolte také 
dopøedu podìkovat všem, kteøí pracují na 
výzdobì nejen obecního úøadu, ale také našeho 
centra. Pøeji vám krásný, klidný a pøedevším ve 
zdraví prožitý Advent a vìøím, že se setkáme 
napøíklad u silvestrovského výšlapu èi jiné akci, 
které snad i pøes stále probíhající situaci s kovi-
dem probìhnou a nebudou nás zásadnì ome-
zovat. Vážení a milí, ještì jednou si dovolím 
podìkovat všem, kteøí obci pomáhají v jejím 
rozvoji i v pøípravì všech akcí. Obec si toho 
opravdu velmi váží. 
Dìkuji a u dalšího vydání sucholazeckého 
zpravodaje na shledanou.

Starosta Mgr. Petr Oriešèík

Studie na opravu obecního rozhlasu.
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Pøed koncem léta v termínu 16. - 20.8.2021 
zorganizovali hasièi letní hasièské soustøedìní 
v Mokøinkách. Celkem 36 dìtí si užilo týden na 
èerstvém vzduchu. Dìti stihly koupání v øece, 
míèové hry, støílení z luku i ze vzduchovky na 
papírové rùže, výcvik lezení na skále, ale také 
veèerní kino. Více na str. 42.
Od 20. srpna si mohli obèané vyzvednout na 
obecním úøadì tøídící tašky od spoleènosti 
EKO-KOM. Tøídící tašky zajistila pro mìsto 
Opava spoleènost EKO-KOM a pro MÈ Suché 
Lazce vyèlenila 200 ks sad. Tašky si mùžete 
vyzvednout na èíslo popisné a do vyèerpání 
poètu 200 ks sad.
V sobotu 21.8. poøádal Kulturnì sportovní 
spolek ELEGANT cyklo vyjížïku z Kravaø 
do Radunì v rámci doprovodného programu 
Mistrovství ÈR na historických jízdních kolech, 
která projíždìla také naší obcí Suché Lazce. 
Obèané mohli vidìt historická kola a jezdce 
v dobových odìvech, kteøí projeli obcí po ulici 
Májová smìrem k bytovkám a dále pak do 
støedu obce po Pøerovecké ulici k obecnímu 
úøadu. Zde byli uvítáni starostou obce a pro-
mluvil v krátkosti také kronikáø o historii obce. 
Následnì pokraèovali cestou do Radunì.
Ve stejný den po 21. hodinì se konalo na 
obecním høišti letošní druhé letní kino (celkovì 
již 17.). Poèasí se vydaøilo a letošní èeský 
filmový trhák pøilákal pøibližnì 300 divákù 
nejen z naší obce. TJ Suché Lazce zajiš�ovala 
tekuté obèerstvení již od 18. hodiny pøed 
samotným promítáním. Bylo možno si také 
zakoupit bramboráky a klobásy. Filmová 
komedie dle knihy Patrika Hartla "Prvok, 

Šampón, Teèka a Karel" byla sázkou na jistotu.

Dne 23. srpna byly zahájeny práce na 
odstranìní poruchy na vodovodu na ulici Ke 
Strážnici èíslo 2. Souèástí prací byl proveden 
výkop o velikosti cca 2,0 m x 1,0 m v chodníku.
Klub dùchodcù uspoøádal pro své èleny 
i neèleny brigádu na místním høbitovì a okolí, 
která se konala ve støedu 25.8. v 17:00 hod.

Od 28. srpna byl na webu obce zveøejnìn 
podzimní rozpis zápasù TJ Suché Lazce (Lazio 
muži). Lazio soutìží se ve 3. tøídì skupiny B.
V mistrovském zápase mužù Služovice - Suché 
Lazce, který se hrál v nedìli 29.8. v 16:30 
hodin, prohrály Suché Lazce 2:1 (0:1). Góly 
dávali 50. Lasák Adam, 84. Klement Jaroslav 
- 5. Havlíèek Tomáš.
Od pondìlí 30.8. byla zhotovitelem POHL 
zapoèata další fáze realizace projektu splaškové 

prosinec 2021

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický
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kanalizace v naší obci. Postupnì byly provedeny 
domovní pøípojky realizované pøekopem od již 
položené hlavní stoky. Postup prací zapoèal od 
køižovatky u prodejny Tempo a následoval po 
Pøerovecké ulici smìrem k dolní èásti až na 
zaèátek obce. Dopravní obslužnost byla 

zajištìna podobnì jako pøi realizaci výkopu 
hlavní stoky. V nezbytných situacích byla 
pøesmìrována osobní doprava pøes vedlejší 
komunikace. Na horním konci obce probíhaly 
výkopové práce na hlavní stoce k pøeèerpávací 
stanici na Pøerovci. V místech prací byl èásteènì 
omezen provoz øízený semaforem. V projektu 
bylo s touto variantou omezení poèítáno pouze 
v oblasti od køižovatky U Kašny ke køižovatce 
s ulicemi V Ulici a Ke Strážnici. V okamžiku 
dokonèení prací v køižovatce u kulturního domu 
byl tento semafor odstranìn.
Dne 1. záøí byly v naší obci od 9 hodin pøista-
veny kontejnery na zelený odpad. Kontejnery 
byly rozmístìny na obvyklých stanovištích.
Od støedy 1.9. od 16:00 do pondìlí 6.9. došlo k 
pøesunutí zastávky v Suchých Lazcích - "Suché 
Lazce Støed" na ulici Pøerovecká 103/46. 
Dùvodem pøesunutí je konání Sucholazeckého 
posvícení. Ve stejnou dobu bylo u obecního 
úøadu uzavøeno parkovištì.
V posvíceneckém mistrovském zápase mužù 
Suché Lazce - Pustá polom B, který se hrál 3. 
záøí v 17:00 hodin, remizovaly Suché Lazce 3:3 

(2:2). Góly dávali 34. Dener Lukáš, 39. Diehel 
Daniel, 62. Komenda Jakub - 29. Hruška 
Richard, 44. Žùrek Petr, 78. Hruška Richard.
V pátek 3.9. se po roèní pauze, zpùsobené 
koronavirem, konalo ve støedu naší obce 
Sucholazecké posvícení 2021. Poèasí se 
maximálnì vydaøilo a po celé tøi dny posvícení 
bylo jasno, azurové nebe s teplotami kolem 
27°C. Pøitom ještì ve støedu bylo o 10° 
chladnìji, zataženo a pršelo. Program posvícení 
zaèal krátce po 15. hodinì ve støedu obce, kde 
byly pro dìti pøipraveny pou�ové atrakce jako 

velký øetízkový kolotoè, lavice, dìtský øetízkový 
kolotoè, Euro-Jump, skákací hrady, dìtská ma-
néž a novì také støelnice. Letos o stánek s ob-
èerstvením projevili zájem tradiènì fotbalisté 
a restaurace Heja, která zajiš�ovala také 
nejrùznìjší pochutiny. Stánek TJ Lazio nabízel 
novì také míchané nápoje. Tradièní zápas 
svobodní ženatí se díky rozlosování letos 
nekonal a byl nahrazen mistrovským zápasem 
mužù, který zaèal po 17. hodinì zápasem TJ 
Suché Lazce - SC Pustá Polom „B“. Po remíze 
se hráèi i fanoušci pøesunuli do støedu obce, kde 
po 20. hodinì pokraèoval program vystoupením 
domácí hudební skupiny Draath 42. Nechybìlo 
také pøekvapení v podobì dalšího vystoupení 
hudebního uskupení JENOM. Po 23. hodinì 
se hudební produkce ujal DJ Aleš Brùna. 
Zábava pokraèovala do 3 hodin.
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V sobotu odpoledne pokraèoval program od 13 
hodin. Po 15. hodinì byla pro dìti pøipravena 
dvouhodinová minidiskotéka a nechybìlo také 
malování na tváø. Od sedmnácté hodiny 
následovala hudební produkce DJ Jana Horáka 
z rádia Helax. O pùlnoci bylo pøipraveno 
tradièní hudební pøekvapení v podobì imitace 
skupiny Rammstein, které sklidilo velký ohlas 
u návštìvníkù veèerní zábavy.
Nedìlní program zaèal v 10:30 hodin Slavnostní 
mší svatou k oslavì sucholazeckého patrocinia 
a k dìkování za letošní úrodu. Hlavním cele-
brantem poutní slavnosti byl P. Mgr. Marek 
Veèerek, duchovní správce jaktaøské a kateøin-
ské farnosti a zároveò opavský nemocnièní 
kaplan. Bìhem bohoslužby nechybìlo tradièní 
žehnání a pøedávání chleba a soli, tzv. dožínky. 
Odpoledne pokraèoval program pou�ovými 
atrakcemi a pro dìti také malováním "hrdin-
ských" masek a hodinek, malování putovních 
kamínkù, airbrush "tetování" a podobnì. 
Posvícení bylo oficiálnì ukonèeno po 21. hod.

Ve støedu 8. záøí se konal na obecním høišti pátý 
roèník T-MOBILE olympijského bìhu, který 
již tradiènì poøádal Pavel Nelešovský ve spolu-
práci s obecním úøadem. Pøi organizaci tradiènì 
pomáhali také SDH a TJ Lazio. Za teplého 
a sluneèného poèasí v 16:30 hodin startovalo 
pøibližnì 7 + 32 + 5 dìtí ve tøech vìkových 
kategoriích (60 m, 500 m, 1400 m). Do hlavního 

závodu se pøihlásilo 19 bìžcù. Hlavní závod na 
5km zaèal v 18 hodin. Na tra�, která vedla stejnì 
jako pøedchozí roèníky, vybìhlo devatenáct 
bìžcù. Poèasí se maximálnì vydaøilo, dìti 
závodily a návštìvníci fandili. Bylo pøipraveno 
obèerstvení v budovì TJ, pro dìti minikolotoè 
a cukrová vata. Nejvyšší pøíèky obsadili v kate-
gorii mužù (1. Daniel Diehel, 2. Lukáš Dener, 
3. Lukáš Dener {JR},) a žen (1. Jana Gøešková) 
naší rodáci.
Pan Miroslav Øehulek organizuje celoroèní 
kurzy konverzaèní angliètiny. Ukázkovou 
hodinu prezentoval ve ètvrtek 9. záøí v 17 hodin 
v Kulturním domì. Kurz se koná každý ètvrtek 
od 17 do 20 hodin a v tomto rozmezí byl èasové 
rozdìlen na dìti, mládež a dospìlé. 
Klub dùchodcù v Suchých Lazcích zorganizoval 
pro své èleny zájezd. Odjezd byl naplánován na 
ètvrtek 9. záøí v 8:00 hodin ze zastávky Suché 
Lazce støed. Bylo nutné mít dle vládního 
naøízení ochranu dýchacích cest a potvrzení 
o oèkování nebo negativní test. Více na str. 16.

V sobotu 11.9. se po 13. hodinì na obecním 
høišti v Suchých Lazcích uskuteènil 17. roèník 
soutìže "O putovní pohár primátora mìsta 
Opavy". Tuto soutìž, kterou vyhlašuje primátor 
pro zásahové jednotky zøizované mìstem, letos 
organizoval náš sbor dobrovolných hasièù. 
Sedmnáctého roèníku se úèastnilo deset sborù, 
které skonèily v soutìži v tomto poøadí: 

prosinec 2021
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1. Komárov (1:07:63), 2. Podvihov (1:13:08), 3. 
Vávrovice (1:13:50), 4. Milostovice (1:21:10), 
5. Suché Lazce (1:25:89), 6. Malé Hoštice 
(1:33:37), 7. Zlatníky (1:43:29), 8. Vlaštovièky 
(1:44:28), 9. Kylešovice (1:51:59) a Palhanec 
(N). Soutìž slavnostnì zahájil primátor Ing. 
Tomáš Navrátil nástupem jednotek. Pøi té 
pøíležitosti byl sboru slavnostnì pøedán nový 
dopravní automobil. Akce se zúèastnila celá 
øada významných hostù jako napø. 1. námìstek 
PhDr. Igor Hendrych, starosta Komárova Ing. 
Lumír Mìch a øada další osobností. Soutìž 
provázelo sluneèné letní poèasí s vysokými 
teplotami. Pøibližnì dvì stì osob mohlo vidìt 
kromì samotné soutìže také techniku okolních 
sborù. TJ Suché Lazce ve spolupráci s SDH S. 
Lazce zajistili pro návštìvníky obèerstvení. Po 
slavnostním pøedání cen vítìzùm byla akce 
oficiálnì ukonèena. V tomto roce Sbor dobro-
volných hasièù Suché Lazce také slaví 135 let 
svého vzniku. Proto po ukonèení oficiálního 
programu soutìže pokraèovali èlenové sboru 
v oslavì výroèí v místní hasièárnì. Akce se 
velmi vydaøila. Fotografie z akce jsou na str. 41.
V mistrovském zápase mužù Chvalíkovice - 
Suché Lazce, který se hrál v nedìli 12. záøí 
v 16:00 hodin, prohrály Suché Lazce 5:2 (2:2). 
Góly dávali 9. Roško Marek, 11. Stoschek 
Denis, 47. Hendrych Adam, 56. Hendrych 
Adam, 64. Rozsíval David - 45. Rohovský 
Štìpán, 38. Rohovský Štìpán.
Na letošním šampionátu ÈR tøíletých klisen 
s høíbaty, který se konal o víkendu 11. a 12. záøí 
2021 v Pardubicích, obhájil Vojtìch Pospìch 
3. a 4. místo. Více na str. 29.
V prùbìhu týdne od 13.9. do 19.9. probíhal 
v obci opis všech plynomìrù. Opis provádìla 
spoleènost GASCONTROL spoleènost s r.o.
V sobotu 18.9. po 15. hodinì poøádal obecní 
úøad Suché Lazce 5. roèník Sucholazeckého 
vinobraní. Kulturní akci provázelo chladné 
a oblaèné poèasí s drobnými pøeháòkami. 
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Letošnímu vinobraní trochu konkurovaly akce 
v okolí, jako napø. dny NATO v Mošnovì, 2. 
roèník gulášfestu v Podvihovì nebo zápas Lazio 
: Raduò na obecním høišti. Po 17. hodinì však 
dorazilo pomìrnì hodnì návštìvníkù a zábava 
pokraèovala až do 23 hodin. Nechybìl oblíbený 
burèák a v nabídce byla vína dvou rodinných 
vinaøství - Matoušek a Kresnièer. K poslechu 
hrála cimbálová muzika Vedrovci z Vítkova. 
Kvùli chladnému poèasí byl zrušen program 
pro dìti. Novì bylo v nabídce opékání selete 
a nechybìl také guláš, frgály a široká nabídka 
sýrù, které se prodávaly v obecním stánku. Akce 
se navzdory nepøíznivému poèasí velmi 
vydaøila. Fotografie z akce jsou na str. 40.

V mistrovském zápase mužù Suché Lazce - 
Raduò, který se hrál v sobotu 18. záøí v 15:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 13:0 (8:0). Góly 
dávali 3. Rohovský Štìpán, 10. Dener Lukáš, 
18. Dener Lukáš, 20. Diehel Daniel, 24. Dener 
Lukáš, 32. Rohovský Štìpán, 34. Vlha Jan, 
42. Dener Lukáš, 58. Diehel Daniel, 66. Dener 
Lukáš, 74. Dener Lukáš, 76. Komenda Jakub, 
90. Diehel Daniel.
Dne 27.9. praktický lékaø MUDr. Vít Kašpárek 
informoval své pacienty o možnosti oèkování 
proti chøipce. Pacienti se mohli hlásit sestøe 
bìhem støedeèní ordinace. V pátek 8. øíjna byla 
opavská ordinace MUDr. Kašpárka uzavøena. 
Zástup zajiš�oval jako obvykle MUDr. Øimák.
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v 15:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 10:2 (6:1). 
Góly dávali 7. Komenda Jakub, 10. Dener 
Lukáš, 12. Dener Lukáš, 29. Heèko Ondøej, 
35. Rohovský Štìpán, 37. Komenda Jakub, 
65. Židek Aleš, 81. Heèko Ondøej, 84. Doboš 
Josef, 88. Komenda Martin - 19. Bochòák 
David, 50. Bochòák David
Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce se 
zapojil jako každý rok do veøejné sbírky ve 
prospìch Ligy proti rakovinì. Sbírka probíhala 
od 29. záøí formou prodeje žlutých kvítkù. 
Obèané si mohli koupit kytièky v malém oddì-
lení mateøské školy nebo na poboèce Èeské 
pošty Partner. Minimální prodejní cena byla 20 
Kè, byla možnost pøispìt jakoukoliv èástkou.

Po spuštìní sucholazeckého høbitova on-line 
v roce 2017 prostøednictvím aplikace 
billiongraves.com, jsme letos provedli další 
snímkování náhrobkù. Doplnili jsme také 
informace o jména a pøíjmení všech novì 
zesnulých, vèetnì dat narození a úmrtí. Tato 
unikátní stránka umožòuje snadné hledání 
všech osob, v rámci dané stránky, pohøbených 
na našem høbitovì. Novì je zde možnost 
porovnání dvou snímkù z let 2017 a 2021. Øada 
hrobù se bìhem této doby zmìnila. Stránka 
slouží také jako pomùcka pro genealogy pøi 
hledání dat narození a úmrtí obèanù Suchých 
Lazcù. Autor projektu je D. Závìšický. Stránka 
je k dispozici zde: http://www.suchelazce.cz/

V pondìlí 27. záøí byla pro ètenáøe otevøena 
místní knihovna. Obèané byli informování 
v rozhlase a na webu obce Suché Lazce.
V nedìli 26.9. se od 9:00 hodin konal na Strá-
žnici v areálu støelnice 36. roèník soutìže ve 
støelbì z malorážky "O pohár osvobození 
Suchých Lazcù 2021". Stejnì jako minulý rok 
byl pohár pøesunut kvùli kovidu z kvìtna na 
záøí. Soutìž provázelo sluneèné a teplé poèasí. 
Sešlo se celkem 15 støelcù. Støílelo se ve 2 
skupinách na 10 terèù po 5 ran (plus dva terèe 
na nástøel). Soutìžilo se celkem ve dvou 
kategoriích: 1) Senioøi roèník 1975 a starší, 2) 
Roèník 1976 a mladší. Senioøi z SSK Hluèín 
opìt potvrdili velmi kvalitní výsledky. Vítìzùm 
byly pøedány hodnotné ceny. Pro závodníky 
bylo pøipraveno bìhem závodu obèerstvení. 
Pohár vyhrál Kotláø Pavel s 287 body, druhý 
byl Vilkus Jan s 287 body a tøetí pozici obsadil 
Hrbáè Josef s 284 body. Z našich borcù se 
nejlépe umístil Janošek Bøetislav s 263 body, 
Pchálek Václav s 238 body a Dener Richard 
s 209 body. Fotografie z poháru jsou na str. 33.

V mistrovském zápase mužù Hradec n/M "B" 
- Suché Lazce, který se hrál v sobotu 26.9. 
v 10:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 1:3 (1:2). 
Góly dávali 44. Dušek Radek - 13. Heèko 
Ondøej, 21. Heèko Ondøej, 48. Dener Lukáš.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce - 
Dobroslavice, který se hrál v sobotu 28. záøí 
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9 Aliance pro budoucnost 0 0,00
10 Hnutí Prameny 1 0,16
12 PØÍSAHA Roberta Šlachty 39 6,45
13 SPOLU-ODS, KDU-ÈSL, TOP09 114 18,87
14 SENIOØI 21 0 0,00
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0,16
16 Koruna Èeská (monarch. strana) 0 0,00
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 73 12,08
18 Komunistická str. Èech a Moravy 30 4,96
20 ANO 2011 187 30,96
21 Otevøeme ÈR normálnímu životu 3 0,49
22 Moravané 7 1,15
V mistrovském zápase mužù Horní Lhota - 
Suché Lazce, který se hrál v sobotu 9.10. 
v 15:00 hodin, prohrály Suché Lazce 4:3 (0:3). 
Góly dávali 163. Górecki Adam, 69. Plotica 
Michael, 81. Šmalec Zdenìk, 89. Fiala Patrik 
(pen.) - 5. Kadula Jan, 25. Dener Lukáš, 
40. Heèko Ondøej.

Ve stejný den se po 13:30 hodinì odpoledne 
konal místní pøebor AVZO ve støelbì z malo-
rážky. Soutìž byla 4 x 5 ran plus nástøelný terè. 
Za chladného polojasného poèasí se dostavilo 
celkem 17 støelcù. Vítìzem soutìže se stal 
Bøetislav Janošek nástøelem 179 bodù (z 200), 
druhý byl Jiøí Hajduk se 168 body a na tøetím 
místì se umístil Václav Pchálek s 165 body. 
Pøedseda Oldøich Kubesa pøedal ceny šesti 
nejlepším støelcùm. Po støelbì bylo pøipraveno 
malé obèerstvení, posezení u špekáèkù a piva.

stranky/hrbitov-suche-lazce-hroby
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce - 
Hrabynì, který se hrál v sobotu 2.10. v 15:00 
hodin, vyhrály Suché Lazce 3:1 (2:1). Góly 
dával 1. Dener Lukáš, 81. Komenda Martin, 
45. Diehel Daniel - 18. Svìch Jan.
Ve stejný den se ve Štítinì mladší a starší hasièi 
SDH Suché Lazce zúèastnili podzimního 
okrskového kola hry Plamen. Mladí hasièi 
soutìžili v disciplínách - požární všestrannosti 
a štafetì dvojic. Ve vìkové kategorii mladších 
obsadily naše dìti v disciplínì požární 
všestrannost 3. pozici a ve štafetì dvojic 4. 
pozici. Zúèastnily se tyto sbory: Štítina, 
Komárov, Kylešovice, Chvalíkovice, Suché 
Lazce, Milostovice. Více v èlánku SDH, str. 42.
Ve støedu 6.10. byly v naší obci od 9 hodin 
pøistaveny kontejnery na zelený odpad. Obvyklé 
umístìní u zastávky – Suché Lazce horní (smìr 
Praskova – Suché Lazce) bylo pøesunuto 
z dùvodu realizace kanalizace k restauraci Heja.
Výbor klubu dùchodcù uspoøádal pro své èleny 
pravidelné setkání, které se konalo ve ètvrtek 
7. øíjna od 16:00 hodin ve vinárnì U Baly.
V pátek 8. øíjna probìhl od 15:00 do 17:00 hod. 
na parkovišti u obecního úøadu Suché Lazce 
sbìr nebezpeèného odpadu.
V pátek 8.10.2021 od 14-22 hodin a v sobotu 
9.10.2021 od 8-14 hodin se konaly v naší obci 
volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu 
Èeské republiky. Ve volebním okrsku è. 5001 
v Opavì - Suchých Lazcích se zúèastnilo 
73,30% volièù, bylo odevzdáno 614 obálek, 
platných hlasù bylo 604.
è. název strany poèet hlasù v %
1 Strana zelených 7 1,15
2 Švýcarská demokracie 1 0,16
3 VOLNÝ blok 7 1,15
4 Svoboda a pø. demokracie (SPD) 60 9,93
5 Èeská str. sociálnì demokrat. 51 8,44
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 3 0,49
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 20 3,31
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Dne 22.10. sbor dobrovolných hasièù podìkoval 
obèanùm za to, že se 29. záøí. zúèastnili kvì-
tinkového dne (Èeský den proti rakovinì) 
a podaøilo se vybrat 7.875,- Kè. Více na str. 43.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce - 
Skøipov, který se hrál v sobotu 23.10. v 14:30 
hodin, vyhrály Suché Lazce 8:0 (5:0). Góly 
dávali 6. Martynek Ondøej, 12. Diehel Daniel, 
17. Diehel Daniel, 40. Doboš Josef, 44. Kadula 
Jan, 47. Diehel Daniel, 68. Komenda Martin, 
72. Diehel Daniel. Suché Lazce se po úspìšném 
zápase pohybovaly na 4. pozici celkové tabulky 
se skóre 46:21.
V týdnu kolem 25.10. došlo po nezbytnì nutnou 
dobu k pøesunutí zastávky "Suché Lazce Støed" 
na ulici Pøerovecká 103/46. Dùvodem pøesunutí 
byly výkopové práce na køižovatce Pøerovecká 
a U Kašny.
Ve dnech 26 - 27.10. došlo k uzavírce pozemní 
komunikace na ulici Jièínská v úseku mezi 
køižovatkami s ul. Støední a ul. Májová 
v Suchých Lazcích.

Ve støedu 27. øíjna po 17. hodinì se na Strážnici 
konalo slavnostní otevøení opraveného pom-
níèku padlých rudoarmìjcù. Pomníèek byl 
opraven u pøíležitosti zjištìní totožnosti padlých. 
Po 79 letech se podaøilo identifikovat oba 
zajatce, kteøí tragicky zahynuli na podzim roku 
1942 na katastru obce Suché Lazce. Dne 
25.5.2021 se nám podaøilo dohledat jak jména, 

Klub rodièù uspoøádal v nedìli 10.10. po 15. 
hodinì na obecním høišti drakiádu pro dìti. Klub 
rodièù pøipravil pro rodièe a dìtí punè a èaj.
V týdnu od 18.10. zaèala realizace hlavní 
kanalizaèní stoky na ulici Sedlická. V první 
fázi byla pokládka hlavního potrubí a násle-
dovala tlaková zkouška. V dalším týdnu od 
25.10. pokraèovala realizace výkopu hlavního 
potrubí v ulici Ke Strážnici. Zde vznikaly 
vzhledem k absenci objízdných tras bìhem 
pracovního dne menší dopravní komplikace 
s prùjezdem vozidel. Øešením bylo krátkodobé 
odstavením aut v místech dostupných z hlavní 
ulice Pøerovecká. Na konci každého pracovního 
dne mìla být zajištìna prùjezdnost. Koncem 
øíjna došlo k pøípravì Pøerovecké ulice na zimní 
údržbu. Byl vyfrézován souvislý pás, široký cca 
140 cm, pøes stávající výkopové práce, na který 
byl položen živièný povrch. 
Ve ètvrtek 21. øíjna od 18:15 hodin se v Kultur-
ním domì uskuteènilo 18. zasedání Zastupi-
telstva MÈ Opava – Suché Lazce. Na programu 
bylo mimo jiné: Bod 6. Rozpoèet MÈ Suché 
Lazce na rok 2022, 7. Rekonstrukce ZŠ a MŠ 
Suché Lazce, 8. Poskytnutí dotace pro ZŠ a MŠ 
Suché Lazce, 9. Oprava u autobusové zastávky 
u RKL, 10. Oprava polní cesty Suché Lazce – 
Komárov (kuøín), 11. Žádost o koupi pozemku, 
12. Generální oprava rozhlasu, 13. Petice za 
zøízení splaškové kanalizace na ulici Na 
Štìpnici, 14. Dodatek è. 1 k pojistné smlouvì 
JSDH Suché Lazce, 15. Smlouva OSA 
(posvícení), 16. Zámìr generální opravy 
kaplièky sv. Jana, 17. Oprava váleèného hrobu.
V mistrovském zápase mužù Budišovice - 
Suché Lazce, který se hrál v nedìli 17.10. 
v 14:30 hodin, vyhrály Suché Lazce 3:0 (1:0). 
Góly dávali 26. Kubánek Roman, 52. Kotala 
Filip, 58. Zima Jaromír.
Klub dùchodcù uspoøádal ve ètvrtek 21. øíjna 
výšlap do údolí Raduòky. Sraz byl v 9:00 hodin 
u Kulturního domu. Více na str. 16.
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MUDr. Øimák na námìstí Republiky 4 v Opavì. 
Ordinaèní hodiny byly od 7 do 11 hodin.
V mistrovském zápase mužù Suché Lazce - 
Chlebièov "B", který se hrál v sobotu 30.10. 
v 14:30 hodin, prohrály Suché Lazce 0:6 (0:3). 
Góly dávali 14. Šupík Marcel, 19. Baïura 
Lukáš, 28. Levák Tomáš, 48. Woch Filip, 
53. Woch Filip, 89. Øeháèek Robin. 
Tìlovýchovná jednota Suché Lazce, z.s. 
(Na Pískovnì 302/25, S. Lazce, IÈ: 14615681) 
uspoøádala ve stejný den po zápase od 17:00 
hodin v kabinách TJ Suché Lazce na obecním 
høišti pro své èleny valnou hromadu.

Firma KARO pana Kamila Malínka dokonèila 
kolem 2.11. výkopové práce na hlavní stoce 
na ulici Pøerovecká. Od 8.11. zahájili práce na 
výkopu stoky v ulici Na Pískovnì. Výkopy 
zaèaly od køižovatky ulic Pøerovecká / Na 
Pískovnì a postupovalo se smìrem k obecnímu 
høišti. Bìhem prací byla ulice Na Pískovnì 
z obou smìrù pøístupná, ale nebyla prùjezdná. 
Na obou koncích byla oznaèena jako slepá. 
Dìkujeme obèanùm za spolupráci a trpìlivost.
Ve støedu 3. listopadu byly v naší obci od 9:00 
hodin pøistaveny kontejnery na zelený odpad. 
Kontejnery byly rozmístìny na obvyklých 
stanovištích.
Ve dnech 3. - 4.11. došlo k uzavírce pozemní 
komunikace, kvùli výstavbì RD, na ulici 
Jièínská v úseku mezi køižovatkami ulic Støední 

tak i fotografie. Na osmnáctém zasedání 
zastupitelstva mìstské èásti Opava - Suché 
Lazce bylo rozhodnuto proplatit generální 
opravu pomníèku na Strážnici v Suchých 
Lazcích. Pietního aktu se zúèastnilo kolem 
46 obèanù. Slavnostního odhalení se zúèastnili 
významní hosté jako na napøíklad honorární 
konzul Ruské federace Aleš Zedník, námìstek 
primátora a starosta obce Mgr. Petr Oriešèík, 
místostarosta Ing. Václav Skuplík, bývalý 
starosta Miloslav Kostøiba, Roman Janas z mu-
zea obce Èeská Ves a øada dalších. Pietní akt 
zahájil starosta krátkým proslovem, následovala 
hymna Ruské federace a Èeské republiky. Ná-
slednì bylo pøedáno slovo honorárnímu konzulu 
Aleši Zedníkovi, který v projevu vzdal poklonu 
"neobyèejné iniciativì spojené s nalezením 
identity dvou padlých rudoarmìjcù" a podìko-
val našim obèanùm za péèi o váleèné hroby. 
Projevil také uznání této iniciativì v zastoupení 
generálního konzula Ruské federace v Brnì 
pana Alexandra Alexandrovièe Kalaèeva. 
Následoval projev Lubomíra Tichopáda, 
pamìtníka váleèných událostí, který krátce 
zavzpomínal na dìsivé váleèné zážitky z dìtství. 
Kronikáø David Závìšický v krátkém projevu 
podìkoval Romanu Janasovi z Èeské Vsi, 
který pomohl najít jak jména tìchto padlých, tak 
i jejich fotografie. V nedávné dobì se Janasovi 
podaøilo najít také žijící pøíbuzné Sergeje 
Ivanovièe Nikolajeva narozeného ve vesnici 
Chotnja v Tatarstánu. Roman Janas již v minu-
losti pomohl dohledat identitu více než 1 700 
rudoarmìjcù! V Èeské Vsi u Jeseníku pøipravují 
v novém obecním muzeu koncem bøezna 2022 
novou expozici zamìøenou na toto téma. Obecní 
úøad dìkuje klubu dùchodcù a všem obèanùm, 
kteøí si našli èas a uctili památku tìchto padlých. 
Pamìtníci budou rádi, když obèas cestou kolem 
položíte malou kytièku. Foto z akce na str. 30.
V pátek 29. øíjna byla opavská ordinace MUDr. 
Víta Kašpárka uzavøena. Zástup zajiš�oval 
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a ulice Májová v Suchých Lazcích.
V pátek 5.11. od 7:30 do 15:30 hodin došlo 
k plánovanému pøerušení dodávky elektrické 
energie nutné z dùvodu prací na distribuèní 
soustavì. Jednalo se pøedevším o úsek kolem 
silnice 1/11 V Kravaøovì (ulice Kravaøovská, 
Na Dolinì, Na Vrchovinì a U Tratì). V katastru 
Suchých Lazcù se jednalo o ulice Ostravská 
a Pøerovecká: è. 1 a 3.
V pátek 5. listopadu MUDr. Vít Kašpárek 
v opavské ordinaci neordinoval. Zdravotní 
sestra byla pøítomna a zastupoval MUDr. 
František Øimák.
Ve stejný den uspoøádal Klub rodièù pro dìti 
Podzimní Taškaøici. Zaèátek byl v 18 hodin 
pøed školou ZŠ a MŠ Suché Lazce. Dìti mohly 
pøijít v kostýmech "strašidel", duchù, fantazii se 
meze nekladly. Dìti si s sebou vzaly "èelovku" 
nebo malou baterku na cestu a kelímek na èaj. 
Dìti prošly trasu od školy kolem høbitova pøes 
lesík na Strážnici až k restauraci Heja, kde na nì 
èekalo obèerstvení. Akce se velmi vydaøila.

V sobotu 6.11. od 9 hodin probìhl u hasièské 
zbrojnice pod záštitou èlenù SDH Suchých 
Lazcù sbìr elektroodpadu.
Od 6.11. došlo k nìkolika výzvám, aby se 
obyvatelé nenapojovali do provedené veøejné 
èásti kanalizaèní pøípojky. Kdo již tak uèinil, 
musí se urychlenì odpojit, jinak bude èerné 
pøipojení øešeno správní cestou. Napojovat se 

lze až po dokonèení stavby, vydání kolauda-
èního souhlasu na kanalizaci a uvedení ÈOV do 
zkušebního provozu. Na soukromou èást kana-
lizaèní pøípojky musí mít vlastníci napojova-
ných nemovitostí projektovou dokumentaci 
a potøebné povolení.
Od soboty 6.11. do ètvrtku 11.11.2021 probíhal 
v naší obci opis stavu vodomìru.
Dne 11. listopadu pøišel dìkovný dopis z Gene-
rálního konzulátu Ruské federace v Brnì, ve 
kterém pan konzul Alexander Kalaèev dìkuje 
Obecnímu úøadu Suché Lazce za zjištìní 
totožnosti vojákù padlých za 2. svìtové války.
Citace dopisu: "Vážený pane Oriešèíku, dovolte, 
abych jménem Generálního konzulátu Ruské 
federace v Brnì podìkoval úøadu mìstské èásti 
Suché Lazce a osobnì Vám, panu Romanu 
Janasovi a panu kronikáøi Davidu Závìšickému 
za badatelskou èinnost v oblasti vojenské 
historie a pátrání po zjištìní totožnosti vojákù 
Rudé armády padlých v období 2. svìtové války 
na území Èeskoslovenska. Tato práce bez 
pochyby pøispívá k uchování památky na vojáky 
a dùstojníky, kteøí svými životy zaplatili za 
osvobození Evropy od fašismu. Bìhem 
následující pracovní cesty do vašeho regionu 
rádi bychom navštívili novì opravený pomník a 
osobnì se s Vámi seznámili. S úctou Generální 
konzul Alexander Kalaèev."
Klub dùchodcù uspoøádal pro své èleny 
pravidelné setkání, které se konalo ve ètvrtek 
11. listopadu od 16:00 hodin ve vinárnì Hos-
tince U Baly.
Sbor dobrovolných hasièù zorganizoval v so-
botu 13.11. od 9 do 12 h. sbírku pro Armádu 
spásy. Obèané mohli donést obleèení, obuv, 
vybavení domácnosti apod. Více na str. 43.
V pátek 26. listopadu od 7:30 do 12:30 hodin 
došlo k dalšímu plánovaném pøerušení dodávky 
elektrické energie ve stejném rozsahu jako 5. 
listopadu.

Redakce David Závìšický
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klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

Po mistrovství ÈR, o kterém jsme Vás infor-
movali v posledním vydání Sucholazeckého 
zpravodaje, pokraèovala venkovní sezóna dne 
19.9.2021 na fotbalovém høišti v Plumlovì 
v Borkách. Oldøich Kubesa se umístil na 4. 
místì. Oldøich Kubesa spolu s dalšími støelci 
z Èeské republiky vyrazili ve dnech 24. - 26. 
záøí 2021 na závody do zahranièí, konkrétnì do 
Maïarska. Zde si støelci po dlouhé dobì opìt 
užili støelecký maraton, jelikož tento závod 
probíhal dle "starých" pravidel IR 1800. Oldøich 
Kubesa si vystøílel v mezinárodní konkurenci 
v kategorii seniorù 5. místo. Tento závod byl 
pro barvy Suchých Lazcù poslední, nebo� 
závìreèný závod venkovní sezóny z dùvodu 
úèasti na místním pøeboru AVZO TSÈ ÈR 
SKÁLA vynechali. Pøed halovou sezónou se 
Støelecký klub polní kuše Suché Lazce rozrostl 
o nového støelce, kterým se stal Petr Ogrocki 
z Havíøova a který rozšíøil øady seniorù. Svùj 
první závod absolvoval 30.10.2021 v tìlocviènì 
ZŠ v Kostelci na Hané, který pøipravil oddíl TJ 

Sokol Plumlov. Mezi zkušenìjšími kolegy se 
neztratil a obsadil krásné 6. místo. Oldøich 
Kubesa po celou dobu závodu bojoval o stupnì 
vítìzù. Nicménì na konci závodu musel 
smeknout pøed lepšími výkony svých soupeøù 
a spokojit se "pouze" se 4. místem. Další závod 
se uskuteènil 13.11.2021 rovnìž v Kostelci na 
Hané, tentokráte pod taktovkou oddílu Savana 
Klub Kuší Kostelec na Hané. Oldøich Kubesa 
v tomto závodu nedopustil, aby ho nìkdo sesadil 
z medailových pozic, a mohl se tak radovat 
z bronzové pøíèky. Petru Ogrockému se neda-
øilo tolik jak v minulém závodì, ale i tak 
pøedvedl velmi slušný výkon, a v celkovém 
hodnocení obsadil 7. místo. Posledním závodem 
v roce 2021 by mìla být Mikulášská nadílka, 
kterou již tradiènì poøádá místní oddíl v tìlo-
cviènì ZŠ Komárov. Vzhledem k nesmyslným 
restrikcím vlády ÈR se s nejvìtší pravdìpo-
dobností tento závod neuskuteèní a tímto bych 
chtìla "podìkovat" našim pøedstavitelùm za 
likvidaci sportu aneb konec zdravého rozumu 
v ÈR.

Klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

Foto: Sabina Kubesová



strana

15.

prosinec 2021

Foto: David Závìšický

Fotografie ze sucholazeckého posvícení, které se konalo od 3.9. do 5.9.2021
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Prázdniny a dovolené nám skonèily, blíží se u 
nás posvícení, a tak se všude uklízí a provádìjí 
se pøípravy. Náš klub zorganizoval brigádu 
zamìøenou na úklid prostranství pøed høbi-
tovem. Brigády se zúèastnili L. Ilíková, M. 
Friedlová, M. Paláèková, A. Loudová, B. 
Vavreèková, S. Vavreèka, J. Carbolová, M. 
Jedlièková, H. Volná, L. Heèková, L. Heèko, S. 
Kaštovský, J. Kaštovská a paní M. Èerná. Pøálo 
nám poèasí, a tak práce šla od ruky. Po vyko-
nané práci jsme zašli na dobré èepované pivo.
Koneènì po roce jsme se doèkali Posvícení. 
Pìkné poèasí nás pøilákalo tuto akci si užít. 
Samozøejmì jsme svá vnouèata finanènì 
podpoøili, aby si užily pou�ových atrakcí. 
Posvícení se vydaøilo. Èekal nás zájezd, který 
jsme si vybrali. Naše klubová "Cestovní 
kanceláø" ve složení S. Kaštovský, J. Kaštovská, 
L. Heèková, L. Heèko si trasu zájezdu pøedem 
osobnì ovìøila a èasovì zajistila. Nic se nepo-
nechalo náhodì. Všichni úèastníci zájezdu byli 
upozornìni na to, aby mìli s sebou doklad 
o oèkování na Covid-19, doklad o testování 
a mìli s sebou ochranné pomùcky.
Všichni jsme se sešli v uvedený den. Byl krásný 
sluneèný den. V autobuse nás pøivítal pan S. 

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce Kaštovský, seznámil nás s programem a popøál 
nám, aby se zájezd vydaøil. Ještì provìøil, zda 
jsou všichni úèastníci zájezdu pøítomni a mohli 
jsme vyjet. Paní J. Kaštovská a L. Heèková 
podaly léta provìøený kolkovaný "dezinfekèní 
prostøedek", aby naše ochrana pøed kovidem 
byla úplná. První naše zastávka byla v lázních 
Teplice nad Beèvou, prošli jsme láznìmi, které 
byly velmi tiché, nepotkali jsme žádné 
návštìvníky. V jeskyních nás èekala pøíjemná 
prùvodkynì, která nás seznámila s historií 
a krásnou jeskyní. Bylo opravdu co k vidìní. 
Poté jsme odjeli na spoleèný obìd do restaurace 
"Kotelna". Personál nás už oèekával, vše bylo 
pro nás pøipraveno a obìd byl výteèný. 
Odcházíme spokojeni a odjeli jsme na zajímavý 
zámek v Bystøici pod Hostýnem a byla zde 
i výstava ohýbaného nábytku. Bylo se na co 
dívat. Další zastávka byla v obci Partutovice, 
kde jsme si prohlédli Maršálkùv vìtrný mlýn, 
který je udržovaný po dlouhé generace. Provázel 
nás majitel tohoto mlýnu, seznámil nás s celou 
historií. U mlýnu bylo krásné venkovní posezení 
s množstvím rùzného obèerstvení. Samozøejmì 
jsme neodolali. Byla to poslední zastávka 
i s poslední sladkou teèkou. Paní J. Kaštovská, 
J. Kuloviáková napekly dobroty a ty všem 
chutnaly u dobré kávy. Spokojeni odjíždíme 



strana

17.

prosinec 2021

nás ženy ozdobil krásnou kvìtinou. Èlenové 
klubu se shodli, že funkci vedoucí klubu 
pøevezme J. Kuloviaková. Odstupující vedoucí 
popøála novì zvolené hodnì zdraví s pøáním, 
aby se èinnost klubu dále rozvíjela. Na tomto 
setkání jsme pøivítali dva nové èleny, pana 
Ivana Myšku a jeho manželku Ivetu Myškovou. 
Jsme rádi, že posílí nové øady a že do budoucna 
mezi nás pøijdou další. Vždy� starší èlenové 
klubu odcházejí pro svùj zdravotní stav a nìkteøí 
nás opustili natrvalo. Také jsme mìli pøíležitost 
popøát panu Václavu Volnému k jeho 80. 
narozeninám. Pøáli jsme pøedevším zdraví 
a pohodu. Pøipili jsme na jeho zdraví. Dobøe 
jsme se bavili, vždy� jsme si mìli po dlouhé 
dobì co øíct. Myslíme také na své zdraví, a proto 
jsme podnikli výšlap a výlety do pøírody. Pìt 
èlenù se vypravilo autobusem do Budišova nad 
Budišovkou, kde vystoupali na místní 
rozhlednu s pìkným výhledem do okolí. Prošli 
se samotným Budišovem.
Ani deset èlenù neodradilo vìtrné poèasí. Sešli 
se u našeho kulturního domu a odtud šli smìrem 
na Raduò. Šli krásnou podzimní krajinou údolím 
Raduòky. U myslivecké chaty a dvou nových 
rybníkù si dali své obèerstvení a pak po modré 
znaèce došli do Podvihova a odtud pak na 
Strážnici. V restauraci Heja si dali dobøe 

domù, mnoho zajímavého jsme vidìli a od-
vážíme si pìkné zážitky. Panu øidièi jsme 
podìkovali za to, že nás bezpeènì dovezl domù 
a podìkování patøilo i tìm, kteøí celý zájezd 
pøipravili. Podìkování patøí také našim 
zastupitelùm, kteøí nám umožnili tento zájezd 
uskuteènit.
Po domluvì s panem starostou Petrem 
Oriešèíkem jsme provedli úklid a oèištìní 
okrasných záhonù u Zemìdìlského družstva, 
v parèíku Ve dvoøe, U kašny a také u restaurace 
Heja. Zúèastnilo se deset èlenù klubu. 
L. Heèková, B Vavreèková, S. Vavreèka, 
M. Jedlièková, A. Loudová, J. Kuloviaková, 
S. Kaštovský, J. Kaštovská, M. Friedlová, 
J. Carbolová. Bylo pìkné poèasí, a tak se nám 
daøilo. Po vykonané práci jsme si zasloužili 
obèerstvení. V mìsíci øíjnu jsme se sešli ve 
vinárnì. Pøivítala nás vedoucí klubu L. Ilíková 
a zároveò nám sdìlila, že se po svém zralém 
uvážení rozhodla, že své žezlo pøedá nìkomu 
mladšímu. Výbor a èlenové klubu jí podìkovali 
za její dosavadní práci pro klub a pøedali dárek 
s kvìtinou. Vždy� tuto funkci vykonávala 12 let 
a èinnost klubu se zdárnì rozvíjela. Pøítomen 
našeho setkání byl i starosta P. Oriešèík, který 
jmenované podìkoval za práci pro klub, popøál 
zdraví a pøedal dárek a kvìtiny. Pan starosta také 
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pøed obchodním domem, kde na nás už èekal 
prùvodce. Prošli jsme si objekt i sklepní 
prostory, kde jsme vidìli mnoho zajímavého. 
Pan prùvodce nás seznámil s bohatou historií. 
Jeho výklad byl velmi zajímavý a nás opravdu 
zaujal. Vždy� Opava mìla na sklonku 19. století 
svùj obchodní dùm a èasem se stal nejvìtším 
obchodním domem Èeskoslovenska. V souèasné 
dobì se øeší záchrana a využití této kulturní 
památky. Podìkovali jsme prùvodci panu 
V. Hájkovi za jeho výklad, vždy� jsme se mnoho 
nového dozvìdìli. Poté nás pan starosta zavedl 
na Magistrát, kde jsme po mnoha schodech 
vyšli až na ochoz vìže, odtud byl pìkný výhled 
na Opavu. Za to, že jsme ve zdraví zdolali 
schody, nás pan starosta pozval do své 
kanceláøe námìstka primátora a pohostil nás 
dobrou kávou. Podìkovali jsme za pøijetí a za 
to, že jsme mohli prožít tak pìkné a velmi 
zajímavé odpoledne. 
Blíží se Vánoce, a tak pøejeme èlenùm a našim 
spoluobèanùm krásné Vánoce. 
S blízkými a� je ve zdraví užijeme, 
když nakonec Nový rok pøijde, 
pøejeme a� v nìm všechno ve zdraví 
a rodinné pohodì vyjde.

za klub dùchodcù Anna Loudová

èepované pivo a zhodnotili výšlap. Ušli jsme 
osm kilometrù. Rovnìž se vydaøil pìti èlenùm 
výlet vlakem do Dìhylova a odtud pìšky do 
Tøebovic, kde si dali dobrý obìd a zpìt se 
vraceli vlakem domù. Významnou akcí, které se 
zúèastnilo deset èlenù, byl pietní akt u opra-
veného pomníku dvou padlých rudoarmìjcù na 
Strážnici. Byla zjištìna totožnost tìchto vojákù 
a jejich fotografie. Oba rudoarmìjci padli v roce 
1942 na katastru naší obce. 
V listopadu se uskuteènilo naše setkání ve 
vinárnì. Náplní našeho posezení bylo soutìžní 
odpoledne. Soutìžila tøi družstva a ta musela 
zodpovìdìt 26 otázek z oblasti historie naší 
obce, otázky z kultury a sportu. Soutìžící byli 
samozøejmì odmìnìni. Nezapomnìli jsme 
popøát panu Kaštovskému k jeho 75. naro-
zeninám. Pøáli jsme hlavnì zdraví a pohodu. 
Také aby mu stále vydržela jeho aktivita, kterou 
vyvíjí pro èinnost našeho klubu. Pøipili jsme na 
jeho zdraví. Nelze opomenout další naši akci. 
Sedmnáct èlenù navštívilo divadlo v Opavì, kde 
jsme zhlédli pøedstavení "Dámská šatna". 
Prožili jsme krásný kulturní zážitek. Naší 
poslední listopadovou akcí bylo využití nabídky 
starosty P. Oriešèíka a to možnost prohlídky 
starého obchodního domu Breda a prohlídku 
vìže Hlásky. Devìt èlenù se odpoledne sešlo 

Foto: Stanislav Kaštovský
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Foto: David Závìšický

Pátý roèník olympijského bìhu v Suchých Lazcích ze dne 8. záøí 2021
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poli, bez travièky, bez kamínkù, mezi lány skrytá.

Než se k lipám rozbìhne, malou, krátkou, 
hrbolatou cestièku si ze Štìpnice pøibere,
pak spìchají ke Komárovu vesele.

Z ní odboèuje polní cestièka, pøes pole, políèka 
a louky, až do blízkého lesa Bøeží nás zavede
mezi divoèáky, srny a kolouchy.

Tam na ni èeká pìšinka, která k myslivecké 
chatì putuje, nádherným výhledem do údolí 
všechny poutníky oèaruje.

Známá cesta V Ulici zvaná až ke Kuøínu 
pospíchá, i ona je rozbitá a naøíká nad osudem 
všech cestièek.

Další cesta pod dìdinou ke Komárovu putuje,
kol køíže a starých lip, na hlavní se napojuje.

Dvì cesty vedou kol høbitova, jedna je 
upravena, vede k Podvihovu, je hodnì rozbitá 
a bolavá od tìžkých strojù a traktorù.

Pøes Strážnici vede tichá cesta, lesíèkem 
a loukami, dole s kopce utíká, do daleka 
k vodojemu pospíchá.

Druhá cesta kol høbitova plynoucí byla krásná 
kdysi velice, celá posetá bylinkami, kvítím 
a mateøídouškou vonící.

Ale ani tato cesta ušetøena není, od lidského 
hrubého zacházení, poježdìná tìžkými stroji
zanikla zcela krása její.

Jak pomoci vám, cestièky spanilé, staletími 
naèaté a projité, lidské kroky a osudy vámi 
vedly, snad aby vám lidé zas pomohli.
Autor: Miluška Pchálková, S. Lazce Májová 17.

Chodníèky, pìšinky, cesty kol vesnièek rozsety,
po nich poutníci krokem znaveným k domovu 
si cestu klestí.

Od køíže ke køíži, Boží muka zvaná, kol nich 
vedly pìšinky staletími lidmi vyšlapaná.

V té Pískovnì byla tùòka malá, žádná voda jen 
žabince, skládku odpadkù a harampádí navozili 
tam lidé z celé vesnice.

Ztratila se cesta mezi poli, zanikla i cesta ke 
Kudelovi, vznikly široširé lány, aby se prý dobøe 
prooraly.

Po této cestièce k potoku se došlo, tam lidé na 
dekách sedávali, bublání potùèku naslouchali 
a blažené chvíle prožívali.

Cestièka polní pøece jedna zùstala, ta sedlická 
kol švestek, vede vzhùru k Havlíèkùm, 
do kopeèka pìknì urovnaná.

Z Májové se také cesta do kopeèka vine,
záhumením vzhùru pokraèuje, kol Havlíèka 
a zahrad plyne.

Cesta dlouhým úvozem nade širokým polem,
kde sedláèek s koníèky jezdil se svým vozem.

Jedna cesta plynula kol staré Pískovny,
alej tøešní tam stávala špaèkùm k potìšení.

Pak pøijely bagry s auty, hory, tuny hlíny 
navozili a celou Pískovnu i s tøešnìmi v lány 
pole promìnili.

Ještì jedna pìšinka vedla širým polem, byla 
malá, nízká, uzouèká, zelená travièkou 
a jetelem.

Cestièka už není, zanikla pohlcena obilnými 
lány, nezbylo nic - jen vzpomínky na krásné 
polní cestièky.

Ještì jedna cestièka z té švestkové odboèuje,
ta se toèí do oblouku, na Májové pokraèuje.

Jedna polní cestièka pod JZD byla, kol Císaøe 
až k Sedlicùm vedla, byla krásná, rovná mezi 

Báseò - Cesty, Emilie Pchálková



strana

21.

Po delší dobì se znovu vracíme s novinkami 
z naší malé školièky! Od záøí 2021 jsme se 
vrátili v plné parádì a jedeme plnou parou 
vpøed. 1. roèník má letos pouze 4 žáky, a tak je 
spojený s druháky, kterých je naopak 14, tøídní 
uèitelka Mgr. Lenka Apetická. 3. a 4. roèník je 
spojený a je jich dohromady 18, tøídní uèitelka 
Mgr. Martina Škrobánková. Pá�áci jsou v poètu 
11 samostatní, aby se pøipravili na pøechod do 
Opavy a vede je Mgr. Monika Dostálová. Školní 
družina má 25 žákù všech roèníkù pod 
dohledem p. Barbory Kuèerové. Angliètiny 
vyuèuje Mgr. Monika Jarmová. Výdej stravy 
a školnici má na starosti paní Pavla Friedlová.
V záøí jsme se ještì za teplého poèasí zajeli 
podívat do Støediska volného èasu v Opavì 
na dravé ptáky, vyslechli jsme zajímavou 
pøednášku a také se prošli po Opavì, a� ji více 
poznáme. Hned v záøí nám také zaèal plavecký 
výcvik, celkem 10 lekcí absolvujeme v Mìst-
ských lázních v Opavì. Silný rozjezd nám mírnì 
pokazil opìt Covid-19, kdy musela do karantény 
nejen celá škola, ale i pøedškoláci ve školce a na 
14 dnù jsme si zase vyzkoušeli on-line výuku. 
Naštìstí se nemoc dále nešíøila a my jsme zatím 
poøád ve škole. Tìšíme se na Mikuláše a Váno-

ce, i když jsme letos již podruhé museli kvùli 
epidemiologické situaci zrušit Zpívání v kapli, 
které už bylo zažitou tradicí. Klub rodièù pro 
nás uspoøádal Drakiádu a také Halloweenskou 
taškaøici, které se zúèastnili skoro všechny dìti 
ze školy a mìla jako každoroènì velký úspìch, 
nechybìly ani dáreèky a obèerstvení. Moc 
dìkujeme paní Lencové a maminkám z Klubu 
rodièù!
Všem rodièùm, prarodièùm i všem spolu-
obèanùm pøejí pohodové Vánoce a š�astný krok 
do roku 2022 všichni malí i velcí ze školy! 

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

prosinec 2021

Zprávièky ze sucholazecké školièky

Foto: ZŠ a MŠ Suché Lazce
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sociálnì terapeutické 
dílny Radost. Získali 
jsme hezèí, vìtší, úèelnìji 
vybavené prostory, které 
už zaèaly sloužit více než 
ètyøiceti dospìlým lidem 
s mentálním znevýho-
dnìním z celého Opav-
ska. Dary z následující 
sbírky máme v plánu 

využít na pomoc seniorùm a vážnì nemocným 
pacientùm, o které se naše terénní služby starají 
v jejich domácím prostøedí. Péèe o vážnì 
nemocné je pro rodiny èasto také finanènì 
nároènou záležitostí - rádi bychom pro nì 
poøídili zdravotnický, ochranný a hygienický 
materiál nad rámec úhrad zdravotních pojiš�o-
ven. Naším zámìrem je také pomoc mentálnì 
znevýhodnìným klientùm chránìného bydlení. 
Rádi bychom vykoledované peníze použili na 
finanèní spoluúèast schváleného investièního 
projektu, jehož cílem je vybudování a vybavení 
nových bezbariérových bytù pro tyto klienty. 
TKS 2022 se bude konat v termínu od 1. do 16. 
ledna 2022. Pøipravujeme se na rùzné možnosti 
prùbìhu sbírky podle aktuální situace v lednu. 
Koledníci z Vaší obce se vzhledem k epidemi-
ologické situaci rozhodli nekoledovat klasickým 
zpùsobem po domácnostech. Nabízíme Vám 
tedy možnost pøispìt do statických pokladnièek, 
které budou umístìny v obchodech, na úøadech, 
v kostelích apod. A také bude možné pøispìt na 
tøíkrálový sbírkový úèet: 66008822/0800, 
VS pro Charitu Opava 777988012. 
(Viz QR kód platba) 
Více informací na www.charitaopava.cz 
a www.trikralovasbirka.cz.
Již nyní vám dìkujeme za Vaši štìdrost, pøejeme 
pokojné Vánoce a do nového roku mnoho 
nadìje, Božího požehnání a všechno dobré.

Za Charitu Opava Marie Hanušová, 
koordinátorka TKS 2022

Milí koledníci a štìdøí dárci, jako každý rok 
v tuto dobu sdìluji informace ke koledování. 
Byla jsem i letos oslovena Charitou Opava, zda 
pomùžu jako tradiènì s koledováním. Jelikož 
je situace stále špatná, tak si myslím, že není 
možné sbírku bezpeènì uskuteènit. 
Nechci ohrozit zdraví dìtí ani zdraví tìch, které 
koledníci navštìvují. Toto své rozhodnutí jsem 
konzultovala s nìkterými rodièi, ale zejména s 
panem faráøem Adamem Ma³kem a všichni jsme 
se shodli na tom, že ani letos v našich obcích 
tradiènì koledovat nebudeme. Bližší informace 
viz èlánek koordinátorky Charity Opava, paní 
Marie Hanušové. Pøeji Vám všem hlavnì hodnì 
zdraví, štìstí, Božího požehnání a krásné prožití 
vánoèních svátkù a lepší dny v roce 2022.

Lenka Kubánková

Vážení a milí obyvatelé Suchých Lazcù, 
zdravím vás z Charity Opava. Vaše obec se 
každoroènì na zaèátku roku pøipojuje ke krásné 
akci, která se již stala tradicí, totiž k Tøíkrálové 
sbírce. Pøi minulé sbírce jsme museli upustit od 
tradièního koledování po domácnostech. Pøesto 
byla štìdrost Vás dárcù a vstøícnost mnoha 
dobrovolníkù, kteøí nám pomohli sbírku 
zorganizovat netradièním zpùsobem, skuteènì 
obdivuhodná. Sbírka tak opìt mohla pomoci 
tisícùm potøebných lidí. Díky tomuto Vašemu 
pøispìní jsme mohli v Charitì Opava z vykole-
dovaných darù v tomto roce podpoøit naše 
terénní služby, mezi nìž patøí charitní 
ošetøovatelská služba, charitní peèovatelská 
služba a mobilní hospic Pokojný pøístav. 
Všechny tøi služby pomáhají seniorùm a vážnì 
nemocným lidem v domácím prostøedí. 
Vzhledem k nižšímu výnosu sbírky jsme sice 
nemohli poøídit plánovaný osobní automobil na 
CNG, ale mohli jsme dokonèit pøestavbu 

Tøikrálová sbírka - charita Opava

QR kód platby
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Milí ètenáøi! Rád bych Vás všechny povzbudil, 
abychom tento výjimeèný sváteèní èas dobøe 
prožili a vychutnali si jeho krásu! Èetl jsem 
pøíbìh, ve kterém se jeden smutný èlovìk 
rozhodl odejít do hor, které se vznášely za 
mìstem, ve kterém žil. Na cestì potkal pastýøe. 
Ten, jako moudrý èlovìk, na nìm poznal, že 
není š�astný. Zeptal se ho: "Co tì trápí?". A on 
mu odpovìdìl: "Cítím se opuštìný, jsem sám". 
"Já jsem taky celé dny sám, a pøesto nejsem 
smutný," - øekl pastýø. Ten èlovìk mu odvìtil: 
"To je asi tím, že máš Boha." Pastýø na to: "Máš 
pravdu, mám Boha a vìøím v Nìho." A ten 
èlovìk mu øekl: "Já nedokážu uvìøit, že Bùh 
mùže mít rád i mne." Pastýø se zamyslel a odpo-
vìdìl: "Vidíš, tady dole je mìsto, ze kterého 
pøicházíš. Vidíš všechny ty domy a okna v nich? 
Slunce je jen jedno, a pøesto každé ráno, když 
vychází, políbí každé, i to nejmenší okno a celý 
den do všech svítí. Tak je to i s tebou. Ale možná 
problém je v tom, že máš zavøené okenice ...". 
Pøátelé! Pøichází k nám nejkrásnìjší poselství 
letošních Vánoc! Poselství, které nás pobízí, 
abychom "otevøeli okenice" a nechali do svého 
života proniknout paprsky Boží lásky! Ty 
"okenice" mohou mít rùznou podobu, tøeba 
mnohých starostí, které jsme letos øešili a tøeba 
ještì v budoucnu øešit budeme. Pamatujme: Bùh 
nás nikdy neopouští! A pevnì vìøím tomu, že 
Boží láska se dotýká èlovìka v každé dobì! 
Možná si nìkdo pomyslí, jestli se to týká i jeho? 
Èasto je tomu tak, že když otevøeme okenice, 
cítíme pøíjemnou svìží vùni… vùni jara, vùni 
rozkvetlých luk… Pokud tomu tak není, pokud 
nic necítíme... obzvláš� teï víme, že mùže to 
znamenat problém – nemoc! Nicménì vánoèní 
svátky jsou také o vùních. Nìkdo z Vás už 
možná letos prohlásil: že jeho dùm provonìly 
Vánoce. Vùnì Vánoc je spojena s vùní našeho 
domova, na kterou pozdìji s láskou vzpomí-

náme. S vùní cukroví, perníku a høejivého 
svaøáku, vùní vánoèního koøení, høebíèku 
a skoøice, S vùní smrku, jehlièí, purpury. 
Kdysi jsem dostal takové vánoèní pøání: 
Desatero vánoèních vùní! Které teï s láskou 
posílám i Vám:
1 - vùni hvìzdy z Betléma, která osvìtluje,
2 - vùni úsmìvu, který rozzaøuje,
3 - vùni zdraví, které posiluje,
4 - vùni obìtí, které zahøívá,
5 - vùni zázraku, který promìòuje,
6 - vùni harmonie, která uklidòuje,
7 - vùni betlémské rodiny, která spojuje,
8 - vùni víry, která ohlašuje,
9 - vùni nadìje, která žije,
10 - vùni lásky, která je vìèná. 
A spolu s tìmito vánoèními vùnìmi a� zavítá do 
Vašich domovù láska a pokoj, zdraví a radost, 
Boží požehnání a pøímluva Matky Boží, a to 
nejen v tyto sváteèní dny, ale i v celém 
nadcházejícím roce 2022!
Upøímnì doufám, že vánoèní bohoslužby se 
budou konat jako obvykle, i když asi nikdo 
z nás momentálnì neví, jaká opatøení budou 
ve sváteèním období platit. Všechny informace 
získáte v pravý èas na kostelních vývìskách 
nebo na internetových stránkách komárovské 
farnosti: www.farnost-opava-komarov.jex.cz

Váš faráø P. Adam Ma³ek 

prosinec 2021

Vánoèní vùnì
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okraji Komárova). Zámìrem obecního úøadu je 
dosáhnout podobného cíle a zapsat kaplièku sv. 
Jana Nepomuckého v Suchých Lazcích na 
seznam kulturních památek.

Obecní úøad v listopadu 2021 vyhlásil veøejnou 
úèelovou sbírku na

opravu sochy s podstavcem a dvou sloupù.
Obecní úøad si dovoluje oslovit všechny spolu-
obèany, aby pøispìli jakoukoliv finanèní èástkou 
a pomohli tak získané finanèní prostøedky inve-
stovat do restaurování a konzervace sochy sv. 
Jana Nepomuckého s podstavcem a 2 sloupy.

Obèané mohou své finanèní dary pøedat na 
poboèce pošty partner v obecním domì 

v Suchých Lazcích u asistentky Z. Kubicové.
Finanèní dary je možné také posílat elektronicky 

pøevodem na transparentní úèet: 
2302069360 / 2010

Dìkujeme všem, kteøí se rozhodli pøispìt.
Transparentní úèet je zde: 

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2302069360

Oprava interiéru a exteriéru kaplièky do 
pùvodního vzhledu bude uhrazena z rozpoètu 
obce. Osobou, která je oprávnìná disponovat 
s výše uvedeným úètem, je starosta mìstské 
èásti Opava - Suché Lazce starosta Mgr. Petr 
Oriešèík. Jedinými oprávnìnými osobami pro 
vybírání penìz od obèanù (oproti podpisu na 
sbìrné listinì) povìøenými zastupitelstvem 
mìstské èásti Opava - Suché Lazce jsou 
Ing. Václav Skuplík a Zuzana Kubicová.

Sbírka financí byla zahájena 16.11.2021 
a konèí 16.10.2022 (nebo døíve pøi 

dosažení cílové èástky).

Cíl projektu: Restaurování a konzervace sochy 
sv. Jana Nepomuckého. Oprava kaplièky do 
pùvodního vzhledu.
Vážení spoluobèané, v letošním roce 31. kvìtna 
2021 jsme si pøipomnìli tøistaleté výroèí od 
blahoøeèení sv. Jana Nepomuckého, 
nejvýznamnìjšího èeského svìtce, který byl 
symbolem èeského baroka. Sv. Jan byl a je 
zemským patronem Èech a Bavorska. V naší 
obci máme také kaplièku tohoto svìtce a jedná 
se souèasnì také o nejstarší objekt a kulturní 
památku, kterou Suché Lazce mají. Kaplièku 
nechali v minulosti postavit nájemci bývalého 
manského statku jako svùj svatostánek. Tento 
manský statek (hospodáøský dvùr) byl støe-
diskem vrchnostenské správy v Suchých 
Lazcích a nacházel se v bloku budov mezi 
ulicemi Ve Dvoøe, Jièínská, Májová a Pøero-
vecká (obchod Tempo, hasièárna, parèík nad ní, 
bytovky a rodinné domy). Pøibližnì 300 let stará 
kaplièka prošla za tu dobu nìkolika opravami 
a promìnami. Dochovaly se záznamy o vìtších 
opravách v letech 1858, 1922, 1954, 1969 
a 2005. Druhou sv. válku prošla kaplièka jako 
zázrakem bez úhony. Zub èasu ale nelze zastavit 
a kaplièka vèetnì sochy si žádá další zásah 
restaurátorù a oprav. Obecní úøad oslovil v roce 
2020 nìkolik restaurátorù, kteøí zajistí odborné 
restaurování a konzervování vzácné døevìné 
sochy, podstavce a stojanù. V plánu je také ve 
spolupráci s odborníky z památkového ústavu 
provést opravu interiéru i exteriéru do pùvo-
dního dobového vzhledu vèetnì pùvodních 
okrasných øíms a døevìné šindelové støechy. 
Pøi rekonstrukci se možná také objeví pùvodní 
malby, které by se tímto zachovaly. Skupina 
restaurátorù a nadšencù v èele s D. Halátkem 
z památkového ústavu již v minulosti podobným 
zpùsobem opravila v Komárovì na Oáze 
barokní kaplièku z roku 1711 (u køižovatky na 

Sbírka na renovaci kaplièky sv. Jana Nepomuckého v Suchých Lazcích
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Foto: Archív obce.

Historické fotografie výklenkové kaplièky sv. Jana Nepomuckého v S. Lazcích 
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Vážení spoluobèané, dovolte mi krátce se 
zamyslet nad událostmi kolem nás. V dnešní 
dobì dochází v naší zemi a na celém svìtì ke 
globálním procesùm, které budou mít zásadní 
vliv na uspoøádání spoleènosti a zmìnu soci-
álních vazeb mezi lidmi. Tyto procesy lze 
èásteènì ovlivnit pøedevším tím, že zùstaneme 
lidmi. Bude záviset na každém z nás, do jaké 
míry se do tìchto procesù zapojí. Budou sílit 
snahy poštvat lidi proti sobì, ve spoleènosti, kde 
je èlovìk èlovìku vlkem. Více než kdy døíve 
bude hrát velkou roli tolerance, osobní 
stateènost a soudržnost mezi lidmi. Chtìl bych 
v tento vánoèní èas popøát všem lidem pevné 
zdraví, optimismus a hodnì tolerance ke všem 
s jiným názorem.

Buïme BODØÍ.

Redakce David Závìšický

Starý recept našich prababièek pochází z 16. 
dubna roku 1918 a je pøepsán z domácích 
zápiskù babièky pana Tomáše Sáòky z Nových 
Sedlic. Budeme potøebovat 15 litrù vody a 30 
dkg jeèmenného rozemletého sladu. V pøípadì, 
že nemáte slad, použijte náhražku v podobì 1kg 
cukrové øepy, která se nastrouhá a vloží  do 
plátìného pytlíku a vaøí se 1 hodinu stejnì jako 
slad. Pak se vyjme a pøidají se 4 dkg chmele, 10 
dkg cukru, 4 dkg cukru páleného v nádobì (asi 
karamel) a 3/4 hodiny se vše vaøí, opìt se nechá 
prochladnout, dokud vše není vlažné. Následnì 
se obsah pøecedí pøes plátno, papír nebo èistou 
vatu a pøidají se 2 dkg kvasnic a nechá se 24 
hodin kvasit v teple. Po kvašení se pìna sebere 
a nejlépe rovnou se stáèí hadièkou do soudku 
nebo do lahví. Vše se pak nechá ve studeném 
sklepì 12 dní ležet. A domácí pivo máte hotovo. 
Tak a� vám chutná. Redakce D. Závìšický

Recept na vaøení domácího piva Komentáø redakce zpravodaje

Historické fotografie naší obce, které se podaøilo najít díky našim spoluobèanùm

Vaškùv statek (naproti kostela), pøelom století.
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prosinec 2021

Stará škola (nyní obecní úøad) pøibližnì 1906.

Hostinec Josefa Lusky u Bílého andìla.
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a náhradní díly jsou stále vìtším a vìtším 
problémem. V 90. letech se tyto pušky z rùz-
ných vojenských a jiných skladù vyøazovaly 
a prodávaly se pøípadným zájemcùm jako šrot 
na kilogramy. V té dobì se také hodnì souèástek 
a funkèních modelù nenávratnì znièilo v kovo-
šrotu. Jarda se ke svému koníèku dostal nejprve 
ve Svazarmu, kde soutìžil jako vìtšina našich 
èlenù za juniory a pozdìji ve vyšších soutìžích. 
Po návratu z vojny zaèal nejdøíve sbírat 
a pozdìji i opravovat vzduchovky. Toužil si 
sehnat vojenskou vzduchovku a poté, co se mu 
ji podaøilo sehnat, se vìnoval nákupu dalších 
a dalších pušek. Sbírka se postupnì rozrùstala 

Našeho dlouholetého èlena dobrovolných hasièù 
Jaromíra Sedláèka není tøeba sucholazeèákùm 
nijak zvláš� pøedstavovat, má však zajímavého 
koníèka. Zamìøuje se na opravy a renovace 
vzduchovek všech typù. Má v tomto ohledu 
øadu zkušeností a èasto je vyhledáván tìmi, kteøí 
potøebují poradit nebo opravit svoji poškozenou 
zbraò. Zamìøuje se pøedevším na vzduchové 
pušky èeského výrobce ZPS Uherský Brod 
vyrábìné od roku 1955 pod obchodním názvem 
Slavia. Tyto pušky byly známé pøedevším díky 
své kvalitì a dostupné cenì. Jaromír se zamìøuje 
na renovace modelových øad 620, 621, 624, 625, 
630, 631 a 634. Tyto starší modely ze 70. let 
patøí mezi uživateli nejvyhledávanìjší. Poté, co 
se výroba tìchto pušek pøesunula po roce 2003 
na Slovensko, kde jsou Èeskou Zbrojovkou 
vyrábìny pod názvem Perun (730, 731 a 734), 
zaèal být problém s náhradními díly na starší 
modely Slavia. I když výrobci uvádìjí, že jsou 
mezi tìmito znaèkami minimální konstrukèní 
rozdíly, uživatelé vìdí své a preferují staré 
Slavie. Jaromír hledá a nakupuje na internetu 
starší i nefunkèní modely, které pak upravuje 
na funkèní a zbylé souèástky používá na další 
opravy a renovace. Zájem o staré Slávie je velký 

Známí neznámí - Jaromír Sedláèek
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a obèas se i nìco podaøilo prodat. V urèitou 
dobu se dal za prodej 20vks vzduchovek poøídit 
i starší automobil. Jarda sbírá a opravuje také 
vzduchové pistole. V jeho sbírce najdete také 
nejrùznìjší terèe, broky a všemožné pøíslu-
šenství ke vzduchovkám. Kromì renovací 
provádí také èernìní zbraní (brynýrování) za 
tepla, které slouží k ochranì zbranì proti korozi 
a ke zlepšení vizuálního vjemu. K tomuto úèelu 
si sestrojil menší èernící lázeò a za teploty 
pøibližnì 130°C po dobu 15 min. chemickou 
cestou upraví kovový povrch vzduchovky 
èernou ochrannou vrstvou. Povrch mùže být 

v dalším kroku upraven na lesklý nebo matný 
(èastìjší varianta). Aby byl výsledek dobrý, 
bez hnìdých map a vad, je nutné znát správný 
postup a naèasování. To se Jardovi daøí a èer-
nìní je stabilní a odolné proti otìru.
V jeho sbírce se nachází desítky zajímavých 
kusù a modelù. Vzhledem k nedostatku 
náhradních dílu uvítá každého, kdo bude chtít 
prodat poškozenou nebo nekompletní vzdu-
chovou pušku. Tak pøíštì, až se vám pokazí 
vzduchovka, budete vìdìt, na koho se obrátit.

Redakce David Závìšický

prosinec 2021

Na letošním šampionátu ÈR tøíletých klisen 
s høíbaty, který se konal o víkendu 11. a 12. záøí 
v Pardubicích, obhájil Vojtìch Pospìch 3. a 4. 
místo. Na letošním roèníku výstavy "Konì v 
akci" se na Pardubickém závodišti zúèastnilo 
témìø 200 koní. Svaz chovatelù chladnokrev-
ných koní pøipravil šampionát tøíletých chlad. 
klisen a høíbat plemene norik, slezský norik a 
èeskomoravský belgik. Vojtìch Pospìch obhájil 
4. místo v kategorii chladnokrevných klisen 
s høíbaty s klisnou Vìrná a její dcerou klisnou 
Vandou narozenou v letošním dubnu. Dále ob-
sadil 3. místo s klisnou Lucka a dcerou Lunou 

Gratulujeme. V sobotu podveèer probìhlo 
v Pardubicích Mistrovství ÈR v tìžkém tahu, 
v nedìli dopoledne pak v místním lesíku konì 
soutìžili v rámci Mistrovství ÈR v ovladatel-
nosti s kládou. Divácky atraktivní byly také 
soutìže v orbì koòmi. V programu "Konì v 
akci" bylo k vidìní nìkolik oblíbených disciplín 
jako koòský fotbal, ètyøspøeží starokladrubských 
vraníkù, drezura s dámou v sedle, westernové 
ježdìní, ukázku výcviku policejních koní, pøe-
kážkový dostih shetlandských pony nebo tøeba 
všestranné dovednosti koní plemene hafling.

Redakce David Závìšický

Vojta Pospìch obhájil 3. pozici na šampionátu ÈR tøíletých klisen v Pardubicích

Foto: Kateøina Filipi a Vojta Pospìch
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Foto: Stanislav Kaštovský, David Závìšický

Fotografie ze slavnostního otevøení opraveného pomníèku na Strážnici dne 27.10.
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Výstup Malý Rozsutec 1343 a Velký Rozsutec 
1610. Doba trvání výstupu: 5:35 h., 14 km, 

pøevýšení 1200 m. Úèastníci: Patrik Komenda, 
Denis Komenda, Daniel Diehel, René Buchta.

prosinec 2021

Naši sportovci na Triglavu ve Slovinsku. Velký a Malý Rozsutec na Slovensku.

Výstup na Triglav 2864 nej. hora Slovinska 
10.-11.9.2021. Doba trvání výstupu: 6:40 h., 
7,61 km, pøevýšení 1800 m. Úèastníci: Jiøí 
Friedel, Lenka Friedlová, Patrik Komenda, 

Denis Komenda, Lukáš Dener.
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Dne 11.11.2021 v klubovnì Støelnice probìhla 
èlenská schùze, kde byl zhodnocen pomalu 
konèící rok 2021 a pøedbìžnì naplánovány další 
akce spolku. V letošním roce 27.11. ještì 
probìhne brigáda na zazimování støelnice 
a pokud situace dovolí, tak 29. prosince 
probìhne pro èleny AVZO TSÈ ÈR SKÁLA 
na ukonèení roku Poslední výstøel.

Za AVZO Sabina Kubesová

Tak jako loni, tak i letos byla tradièní støelecká 
soutìž "Pohár osvobození" pøesunuta do 
náhradního termínu. Soutìž se uskuteènila dne 
26.9.2021 v areálu Støelnice na Strážnici. První 
místo v kategorii senioøi si vystøílel Pavel Kotláø 
z oddílu SSK Hluèín s nástøelem 287 bodù z 300 
možných, 2. místo se stejným poètem bodù 
obsadil oddílový kolega Jan Vilkus a 3. místo 
patøilo rovnìž barvám SSK Hluèín, konkrétnì 
Josefu Hrbáèi s nástøelem 284 bodù. Domácí 
støelci se umístili následovnì: Bøetislav 
Janošek 7. místo (263 bodù), Václav Pchálek 
8. místo (238 bodù), Richard Dener 10. místo 
(209 bodù) a Rudolf Volný 11. místo (199 
bodù). V kategorii ostatní triumfoval Jiøí 
Hajduk s výkonem 254 bodù. Druhé místo 
s 228 body obsadil Marek Dostalík støílející za 
AVZO Klimkovice.
Dne 9. øíjna 2021 uspoøádal spolek AVZO TSÈ 
ÈR SKÁLA pro své støelce "Místní pøebor". 
Tohoto závodu se zúèastnilo celkem 17. støelcù. 
Na prvních 6 pøíèkách se umístili: Bøetislav 
Janošek 179 bodù (z 200), Jiøí Hajduk 168 
bodù, Václav Pchálek 165 bodù, Sabina 
Kubesová 160, Bøetislav Martínek 158 bodù 
a Tomáš Smìja 149 bodù.

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR

Foto: Ing. Bøetislav Janošek
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Foto: Ing. Bøetislav Janošek

Foto z 36. roèníku soutìže O pohár osvobození Suchých Lazcù ze dne 26. záøí

prosinec 2021
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k tréninku. Úèast na tréninkových jednotkách 
v prùbìhu této (a nebýt Covidu i jistì té 
pøedešlé) sezóny by nám mohly závidìt mnohé 
divizní týmy. Kluci na tréninky prostì chodili 
a nehledali výmluvy jako jinde, proè to nejde, 
když napøíklad prší. Nejsme z cukru. Pøi 
tréninku si odmakali své. Ale také mìli 
odhodlání se uèit. Protože my jsme mladý tým. 
Vìtšinu klukù pøestala teprve pøed nedávnem 
ovlivòovat puberta. Na druhou stranu máme 
i nejstaršího aktivního hráèe ve støední Evropì, 
Christose Èandase. Jako trenér musím 
poznamenat platného hráèe.
Od doby, co jsme vybudovali tento nový tým, 

Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se jako 
trenér mužského fotbalového týmu Suchých 
Lazcù vyjádøil pøedevším k jeho sportovní 
stránce. Zámìrnì øíkám sportovní, nikoli 
výsledkové. Myslím si totiž, že fotbal na této 
úrovni je pøedevším o sportu a zábavì, a ne 
o výsledcích, vstøelených brankách potažmo 
získaných bodech.
Fotbal jako takový je kolektivní sport. A kole-
ktiv je tudíž klíèový. Nejen pro dosažení onoho 
oèekávaného výsledku, ale i pro to, proè to 
hrajeme. Pro radost ze hry samotné. A dovolím 
si tvrdit, že souèasná parta navazuje na tradici 
týmù hájící historicky barvy fotbalového Lazia. 
Týmù kolem Petra Truleje a Bóïy Otoupalíka, 
Jirky Friedla a Tomáše Heèka nebo legen-
dárních Ivana Podešvy s Jardou Laubem. A vše 
protknuto pøístupem nezapomenutelného Mirka 
Satkeho. Ty manšafty v sobì mìly duši a bylo to 
vidìt jak v zápase tak i po nìm.
Souèasný tým je v nìèem jiný, v nìèem stejný. 
Rozhodnì je to parta, která by si s tìmi pøede-
šlými mìla co øíct. Pøedevším pozápasový 
pìvecký souboj by byl pìknou výzvou. 
Nicménì tím nejdùležitìjším byla, je a vždy 
bude samotná hra. A zaèíná to už pøístupem 

TJ Suché Lazce - Lazio
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jsme ušli kus cesty. Na zaèátku, kdy jsme sbírali 
zkušenosti, jsme byli rádi za každý bod, za 
každou vstøelenou branku. Nyní je situace jiná. 
Do každého zápasu jdeme s touhou jej vyhrát. 
Z mé pozice jsem pøesvìdèen o tom, že máme 
nejlepší tým soutìže. Ale když jsme nejlepší, jak 
je možné, že jsme v tabulce šestí? Jak je možné, 
že poslední zápas prohrajeme nula šest. 
Ze stejného dùvodu, proè jsme porazili Skøípov 
osm nula nebo Dobroslavice deset dva. Protože 
míè je kulatý, a ne vždy výsledek odpovídá høe. 
A jak jsem øekl na zaèátku, výsledek utkání je 
jedno nikoliv jediné mìøítko, které je pro nás 
dùležité.
Co nás èeká a nemine? V této dobì možná 
zajímavá otázka. Oèekáváme, že v únoru 
budeme moci na soustøedìní do Bystøice, kde 
bychom rádi po vzoru spanilých jízd minulých 
týmù na chatì Montér pracovali na sportovním 
i spoleèenském projevu. Oèekáváme, že budeme 
moci na jaøe naskoèit do druhé fáze sezóny 
a potvrdit mé pøesvìdèení, že máme na víc. 
Prostì oèekáváme oèekávané. Snad se to Covidu 
nepodaøí znovu obrátit celé naruby. Uvidíme. 
My budeme makat a pøipravovat se na sezónu, 
abychom dìlali ve svìtì dobré jméno Suchým 
Lazcím. Vìøím, že se nám to podaøí. I díky 
lidem, kteøí u toho jsou. A� už je to pøedseda, 

Lukáš Dener (Pinky), který kromì mnoha 
èinností pro klub odvádí tìžko, na jeho vìk, 
uvìøitelné výkony na høišti. Bohužel jsme se 
pøesvìdèili, že je zatím na tom høišti 
nenahraditelný. Nebo vedoucí mužstva, Patrik 
Komenda, bez nìhož si vùbec neumím 
pøedstavit fungování mužstva. Tam všechno 
hraje, jak má. A duše týmu? To je Pepa Doboš. 
U nìj mi chybí slova, kterými bych umìl 
vyjádøit, jak moc je pro tým dùležitý.
Jsem rád, že fotbal v Lazcích hrajeme. A hra-
jeme jej s místními kluky. A také jsem velmi 
rád, že se nám díky Zdeòkovi Pelechovi a mla-
dému Lukáši Denerovi podaøilo opìt vzbudit 

prosinec 2021
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Chvalíkovice 2021", jejíž souèástí byl turnaj 10 
družstev a dovednostní soutìže. Rovnìž na 
poèátku záøí jsme byli pozváni na pøátelské 
utkání do Komárova.
S ohledem na velký poèet dìtí a na jejich velký 
zájem soutìžit bylo družstvo žákù po delší 
odmlce pøihlášeno do dlouhodobé okresní 
soutìže fotbalových pøípravek. Pøi venkovních 
zápasech tak naši žáci zjistili, kde leží Kobeøice, 
Štìpánkovice, Bolatice nebo Háj ve Slezsku. Na 
jaøe 2022 se pak podívají do Hnìvošic, Kravaø, 
Štítiny a Komárova. V této dlouhodobé soutìži 
odehráli žáci na podzim 2021 celkem 8 utkání. 
Hrálo se na høištích o rozmìrech 42 x 37 m, 5 

zájem dìtí o tuto hru. Protože ty jednou 
pomyslný štafetový kolík od této generace 
pøevezmou. Myslím si, že si ještì i s Pinkym 
starším a Èápem zahrají.

Trenér Vít Halška

Výsledná tabulka podzimní soutìže
Muži. MSK A2B, 3. tøída sk. B, 2020-2021
# Klub V R P S B
1. Budišovice 9 1 1 56:21 28
2. Chlebièov "B" 7 2 2 42:21 23
3. Služovice 6 3 1 26:8 21
4. Chvalíkovice 5 2 4 25:20 17
5. Dobroslavice 5 2 4 27:31 17
6. Suché Lazce 5 1 5 46:27 16
7. Hrabynì 5 1 5 23:17 16
8. Horní Lhota 4 2 5 24:26 14
9. Skøipov 4 1 6 23:41 13
10. Pustá Polom "B" 3 3 5 20:28 12
11. Hradec n/M "B" 2 2 7 17:31 8
12. Raduò 0 0 10 6:64 0

Starší pøíprvka
Naše fotbalová pøípravka se postupnì od èervna 
2021 rozrostla až na 19 žákù. Tréninky 
probíhaly pravidelnì jedenkrát týdnì ve ètvrtek, 
a to i v prùbìhu prázdnin. Vyvrcholením letní 
aktivity byla úèast na akci "Fotbalová školièka 

Foto: fanoušci TJ Suché Lazce



strana

37.

hráèù v poli plus brankáø. Všichni pøítomní žáci 
se pak støídali v zápasech hokejovým zpùsobem. 
Souèástí utkání byli i neúnavnì povzbuzující 
rodièe. Na výsledcích ani tak nezáleželo, hlavnì 
že si to všichni užili.
Koncem záøí 2021 se naše pøípravka zúèastnila 
turnaje ve Štítinì. Byla tak navázána spolupráce 
s už tøetím oddílem kromì Chvalíkovic a Komá-
rova. V zimním období jsou již domluveny 
vzájemné kontakty, a� už tréninky nebo zápasy, 
v jejich velkých tìlocviènách.
Za zmínku rovnìž stojí i to, že naši mladí 
fotbalisté obdrželi darem od fy DEK stavebniny 
sadu nových dresù a TJ Suché Lazce jim 

zakoupila slušivé teplákové soupravy. Finan-
ènì nám pøispívají na èinnost mládeže Národní 
sportovní agentura, Moravskoslezský kraj a sta-
tutární mìsto Opava spolu s naší obcí.

Za pøípravku TJ Zdenìk Pelech

Foto: David Závìšický

prosinec 2021
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Podzim byl obdobím brigád a spoleèenských 
akcí. Èlenové spolku se sešli zaèátkem záøí na 
myslivecké chatì, aby spoleènými silami 
odstranili vrstvu staré barvy a provedli dvojitý 
nátìr stìn a štítu chaty. Nechybìlo ani drobné 
obèerstvení pro zúèastnìné.
V polovinì záøí probìhl v mìstské èásti Opava - 
Podvihov "Gulášfest". Zúèastnilo se jej osm 
družstev. Organizátoøi akce, týmy a hodnotící 
porota složená z návštìvníkù, se nasytili nejen 
výborným gulášem soutìžících, ale také 
kuchyòskými lahùdkami v podobì koláèù 
a cukroví pøipravených hospodynìmi z Pod-
vihova. Skvìlou kulisu zajistila country kapela, 
kterou si pøijel poslechnout také hojný poèet 
Opavanù. Návštìvníci nakonec ocenili prvním 
místem guláš vaøený týmem hasièù 
Komárovských Chaloupek. Èlenové spolku MS 
Hoš�ata se rovnìž soutìže zúèastnili a získali 
skvìlé druhé místo. Krásné tøetí místo získali 
zástupci Èerveného køíže.
Další brigáda probìhla na Pøerovci a opìt 
se provádìly natìraèské práce. Nový kabát 
tentokrát dostal také myslivecký traktor. 
Skvìlou práci odvedl èlen spolku Marek 
Adamèík, který zajistil pro tento již historický, 

ale stále funkèní stroj, technickou kontrolu. A po 
vzoru chaty také traktor dostane novou støechu.
Protože zaèíná zimní období – doba nouze pro 
zvìø, nakoupil myslivecký spolek krmivo od 
místního zemìdìlce Davida Sonka. Krmivo, 
pøevážnì jeèmen, bylo napytlováno a rozvezeno 
pøímo do krmelcù. Èást zakoupeného krmiva 
byla uložena do salaše pro možnost dalšího 
návozu do krmelcù v prùbìhu zimy. Zakoupená 
pšenice je k dispozici èlenùm, kteøí mají na 
starost zásypy. V honitbì, v místech výskytu 
vypouštìných bažantù, jsou rùznì rozvìšené 
PET láhve, které se také pravidelnì naplòují 
pšenicí.

Myslivecký spolek Hoš�ata

Myslivecký traktor pøed a po nátìru.
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Jak jsme slíbili, využijeme pøíležitost a zkusíme 
Vám pøiblížit hojnì lovenou zvìø naší honitby – 
lišku obecnou, latinsky "Vulpes vulpes". Jedná 
se o zvìø (šelma psovitá), døíve uvádìnou 
v myslivecké literatuøe jako "zvìø myslivosti 
škodící". Lidový název – kmotra, kmotøièka, 
ferina. Samec je nazýván také lišák, pes, samice 
– liška, lišèice èi fena a mládì pak lišèátko. 
Pøelom prosince a ledna je obdobím kaòkování 
(páøení), kdy se z honitby ozývá lišèí skolení. 
Lišky pak v norách, pøírodních i umìlých 
(vybudovaných èleny spolku) po 54 dnech vrhají 
lišèata. Doba lovu lišky obecné je po celý rok. 
Loví se jak na èekané, tak norováním za 
pøispìní loveckých psù – norníkù. Pro 
zajímavost mùžeme uvést úlovky lišek za 

nìkolik let – v roce 2013 bylo uloveno 11 ks, 
2015 a 2016 pak 19 ks, v roce 2017 - 22 ks, 
2018 – 26 ks a rekordním se stal rok 2020 kdy 
bylo uloveno 44 ks lišek. 
Zdroj: str. 212, Penzum, XIV. Vydání záøí 2016, 
ISBN 978-80-87668-00-1.
Èeské myslivosti zdar!

Za Myslivecký spolek Hoš�ata Jana Židková

Úlovkem však mùže být nejen zvìø, ale také 
fotky z fotopastí, o které se s Vámi podìlíme.

prosinec 2021

Liška z fotopasti, katastr Podvihov.

Popis lišky mysliveckou mluvou.

 
MUDr. Vít Kašpárek

Provoz ordinace praktického lékaøe MUDr. Víta 
Kašpárka o vánoèních svátcích: 
ètvrtek 23.12., ètvrtek 30.12. a pátek 31.12. 
zavøeno, zastupuje MUDr. František Øimák, 
Nám. Republiky 4, Opava, tel. 553 716 368, 
v dobì od 7:00 do 11:00 hodin. 
Ordinace je v provozu takto:
pondìlí 27.12. (Opava) 8 - 12 hodin
úterý 28.12. (Opava)  13 - 18 hodin
støeda 29.12. (Suché Lazce) 8 - 12 hodin
Krásné prožití vánoèních svátkù Vám pøeje 

MUDr. Vít Kašpárek.

Ordinace praktického lékaøe S. Lazce
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Fotografie ze sucholazeckého Vinobraní 18.9.2021 v centru obce Suché Lazce.

Foto: David Závìšický
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Foto: David Závìšický

Fotografie ze 17. roèníku soutìže O pohár primátora mìsta Opavy ze dne 11.9.
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nesou 3. (ZPV) a 4. místo (štafeta dvojic) z cel-
kového poètu 6 družstev, starší žáci mezi 7 
družstvy vybojovali  4. místo (ZPV) a 3. místo 
(štafeta dvojic). Tak uvidíme, jak se dìtem 
povede na jaøe ve zbývajících 3 disciplínách.
Pøíprava neminula ani dorostence. Ètyøi z nich 
mìli v plánu reprezentovat na okresním kole 
dorostu, které se konalo 16. øíjna ve Svobodì. 
Bohužel, v daném týdnu museli zùstat v karan-
ténì a nemìli tak možnost se podzimního kola 
zúèastnit. Snad alespoò na jaøe.
Koronaviru se bohužel podøizují také tréninky. 
Všechny termíny se odvíjejí týden od týdne 
operativnì, proto dìkujeme rodièùm za jejich 
trpìlivost. Sbor dobrovolných hasièù v Suchých 
Lazcích slaví letos 135 let od svého založení. 

V chladných podzimních dnech je pro hasièe 
a 36 sucholazeckých dìtí krásnou vzpomínkou 
na jejich Letní soustøedìní, které se konalo ve 
dnech 16. - 20.8.2021 v Mokøinkách. Naprosto 
vydaøené poèasí jen pøispìlo k bezva týdnu 
v pøírodì, v lese, u øeky. Dìti si stihly vyzkoušet 
také lezení po skále pod odborným dozorem, 
støelbu z luku nebo ze vzduchovky na krásné 
papírové rùže. Nechybìlo koupání v øece, 
veèerní kino a na své si pøišli také ti, které baví 
nìco vyrábìt, vymýšlet a prezentovat se. Chybìt 
nesmìl ani táborák, opékání buøtù a zpívání pøi 
kytaøe. Hasièské soustøedìní se neobešlo bez 
improvizovaného nácviku požárního útoku, 
štafety 4 x 60 m nebo štafety dvojic. Družstva 
Drakù, Šmoulù, Kulihráškù a Sluneèných lam se 
spolu utkala v celotáborové høe, kdy na konci 
byli vítìzové prakticky všichni, kteøí odjíždìli 
unavení, ale spokojení s krásnými zážitky.
Se zaèátkem školního roku jsme zaèali koneènì 
trénovat. Družstva žákù byla vzhledem k vìku 
a poètu malinko pøeorganizována a všichni se 
pilnì pøipravovali na podzimní kolo hry Plamen. 
Za krásného poèasí se ve Štítinì dìti v sobotu 
2. øíjna zúèastnily závodu požární všestrannosti 
a štafety dvojic. Mladší žáci si do jarního kola 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce
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Pøi této pøíležitosti mìl místní sbor tu èest 
zorganizovat dne 11.9.2021 ve spolupráci 
s vedením obce a Oddìlením havarijního a kri-
zového øízení MM Opava  hasièskou soutìž pro 
zásahové jednotky pùsobící v okrese Opava. 
Soutìž "O putovní pohár primátora mìsta 
Opavy" je již 17 let vyhlašována primátorem 
mìsta Opavy, letos tedy Ing. Tomášem 
Navrátilem, který celou akci také osobnì 
zahájil. Tato dlouho plánovaná akce mìla pro 
místní hasièe o to vìtší význam a dùležitost, 
že jim byl slavnostnì pøedán nový dopravní 
automobil. Zúèastnilo se celkem 10 jednotek 
z okolních sborù. Rivalita byla vysoká, ve høe 
byl krásný pohár, který již 2 roky po sobì 
vyhrála jednotka z Komárova. Nejinak tomu 
bylo i v Lazcích, proto má teï pohár jistì èestné 
místo v komárovské zbrojnici. Samotné soutìžní 
klání si nenechalo ujít nìkolik významných 
hostù napøíklad mjr. Ing. Petr Serafín, npor. Ing. 
Zdenìk Bìlík, Ing. Jan Bochòák, Ing. Roman 
Otipka, mjr. Ing. Bøetislav Janošek, PhDr. Ivo 
Hendrych, Ph.D., Ing. Martina Vìntusová, a. j.
Celý den provázelo nádherné poèasí a velmi 
hojná úèast pøihlížejících svìdèí o velmi 
podaøené akci.
Hlavní náplní a posláním hasièù je pøedevším 
pomáhat všude tam, kde je to potøeba. A to 

i nepøímo. Nesmíme opomenout pravidelné 
dárcovství krve èlenù, kterým to zdravotní stav 
dovoluje. Již po nìkolikáté se hasièi zapojili do 
celorepublikové akce nazvané Èeský den proti 
rakovinì 2021 nebo také "kvìtinkový den", který 
probìhl 29. záøí. Celková èástka, která byla 
odeslána na konto Ligy proti rakovinì, je 
7.875,-Kè. Prodej probìhl na místní poštì, 
v mateøské škole, v Opavì v Kvìtinovém domì, 
v prodejnì Pedro na ulici Na Valech a prostøe-
dnictvím dalších 3 dobrovolníkù. Vybrané 
prostøedky budou použity na dlouhodobé 
programy Ligy proti rakovinì.
Dále hasièi v sobotu 6.11. zorganizovali sbìr 
elektroodpadu, kdy mìli obèané možnost 
donést nefunkèní drobnou elektroniku do 

1 688 prosinec 2021
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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 kvìtnu 2022, 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., tel. starosta: 734 
763 998
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Vìra 
Kubínová, Bc. Klára Vèelková.
 www.davedesign.cz, prosinec 2021 náklad 350 výtiskù

redakce
David Závìšický
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hasièárny. Zajistili také odvoz vìtších, 
objemnìjších spotøebièù hasièským vozem. 
V kontaktu zùstávají hasièi také s Armádou 
spásy v Opavì. Pro tuto organizaci 
zorganizovali v sobotu 13. listopadu sbírku 
obleèení, obuvi, hraèek a drob-ného vybavení 
do domácnosti pro sociálnì slabé obyvatele 
a matky s dìtmi v severomoravském kraji. 
Také tuto akci mnoho obèanù uvítalo.
Bohužel, souèasná epidemiologická situace 
nedovolila ani letos uspoøádat Kaprobraní. 
S otazníkem nadále zùstává Valná hromada pro 

všechny èleny SDH plánovaná na pátek 10.12. 
2021. Nezbývá než doufat, že se podaøí 
zorganizovat Tradièní hasièský ples v termínu 
22.1.2022. Doba není pøíznivá hromadným 
akcím a set-kávání. Dobrovolní hasièi jsou však 
stále pøipraveni být nápomocni v každé situaci 
a pro jakýkoli pøípad nebo pøíležitost.
Všem svým èlenùm a spoluobèanùm pøejeme 
klidné svátky vánoèní v rodinném kruhu 
a v blízkosti svých nejbližších. Více než kdy 
jindy pøejeme pevné zdraví a víru v lepší èasy.

Za SDH Pavla Benšová

ýskè  ais uta oh mý ov bo ilN

ýskè  ais uta oh mý ov bo ilN 2021

SDH
Suché Lazce

DA - L1ZSBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
OPAVA - SUCHÉ LAZCE

HASIÈI

prosinec 2021
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