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ubìhla již nìjaká doba od posledního vydání 
Sucholazeckého zpravodaje a já jsem velmi 
rád, že Vás mohu opìt prostøednictvím 
úvodního slova pozdravit.

Vážení spoluobèané,

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

Vìøím, že covidová doba je koneènì na ústupu, 
a to na trvalém, a život v naší obci se bude moci 
vrátit do úplného normálu tak, jak jsme na nìj 
byli zvyklí pøed Covidem. Je to neuvìøitelné, 
ale v obci jsme již více než rok bez kultury 
a spoleèenského života a musím se pøiznat, 
chybí to opravdu hodnì. V tomto roce prozatím 
pøipravujeme pouze naplno naše tradièní 
Posvícení a co se týká dalších akcí, budeme 
vyèkávat, jaká opatøení nám naordinuje vláda, 
respektive Ministerstvo zdravotnictví. Pakliže 
by se omezení, která jsou teï stále v platnosti, 
dále uvolòovala, jsme ihned pøipraveni se vrátit 
k takovým kulturním akcím, které budeme 
schopni zajistit z hlediska hygieny a ochrany 

zdraví. Napøíklad letní kina. Vìøím, že je 
v tomto roce urèitì uspoøádáme a taktéž 
uvažujeme o pivním festiválku. Uvidíme. Tím, 
èím žije teï obec urèitì nejvíce, je bezpochyby 
realizace splaškové kanalizace. Z hlediska 
obèana obce, ve které se realizuje splašková 
kanalizace, považuji za nejdùležitìjší informo-
vanost nejen o vlastní pøípojce, ale také o celém 
projektu. Základním kamenem informací budou 
naše webové stránky. Samozøejmì úplnì 
nejzákladnìjší informace jste dostali ve 
speciálním èísle Sucholazeckého zpravodaje, 
kde bylo pøílohou pøiloženo i zakreslení celé 
kanalizace ve výkresech. Obèané zaèínají 
využívat i osobních schùzek na obecním úøadì, 
takže vìøím, že informovanost obèanù z pozice 
obce bude maximální. Dùležitou událostí, jež 
byla v obci nechtìnou pøekážkou, byly bleskové 
záplavy. Rád bych prostøednictvím mého 
úvodníku podìkoval všem dobrovolníkùm, kteøí 
se podíleli na odstraòování následkù této 
události, a pøedevším chci podìkovat našim 
dobrovolným hasièùm, kteøí vìnovali mnoho 
èasu pomoci obci, ale také našim spoluobèanùm 
pøi odstraòování škod po záplavách. Škody na 
obecním majetku jsou prozatím ve výši 110.000 

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

Probíhá realizace splaškové kanalizace.

cerven
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Kè a to pøedevším na obecních komunikacích 
a chodnících. 5.000 Kè zaplatila obec za odvoz 
vìcí znehodnocených vodou a bahnem jako 
pomoc obèanùm ze strany obce a v dobì, kdy 
se píše tento èlánek, nemáme ještì vyhodnoceny 
škody na pøíjezdové cestì k areálu Strážnice. 
Hasièi pøi odstraòování následkù záplav mohli 

již naplno využít svého nového dopravního 
automobilu znaèky MAN, který se po tøech 
letech žádostí o dotaci koneènì povedlo získat 
a já vìøím, že jednotka SDH tento automobil 
bude vždy využívat pro pomoc pøi výjezdech 
k nahlášeným událostem a nejen k tìmto úèelùm 
a z tìchto výjezdù se vždy všichni vrátí v poøád-
ku! Našim sucholazeckým hasièùm bych také 
rád podìkoval za úèast pøi pietním aktu oslav 
76. let osvobození obce a za zajištìní velmi 
dobrého obèerstvení pøi konání Dne Zemì, jenž 
tento rok probìhl v ponìkud omezené formì, 
ale i tak se ho zúèastnilo skoro 20 spoluobèanù 
a taktéž mne tìší, že pomohly i dvì dìti, které 
za tuto pomoc dostaly zdravé balíèky od obce. 
Letošní akce se nesla pøedevším v duchu úprav 
již nasazené zelenì, která potøebovala nutnou 
úpravu a dosazení chybìjících rostlin, a taktéž 
dosadbu místo uschlých kusù. Našim suchola-
zeckým fotbalistùm bych rád podìkoval za 
zorganizování sbìru šrotu, jenž je již tradièní 
akcí našich složek. V dobì, kdy se píše tento 
úvodník, se taktéž rozjíždí druhé kolo naší 
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sucholazecké DEŠ�OVKY, pøièemž tentokráte 
si mùžete zažádat o 200 l barely, které Vám 
obec zadotuje polovinou z poøizovacích 
nákladù. Zastupitelstvo mìstské èásti schválilo, 
že poskytne dotaci žadatelùm, kteøí mají trvalé 
bydlištì v Suchých Lazcích a to maximálnì dva 
barely na jedno èíslo popisné. Žádat mùžete 
do 24.6.2021 vèetnì a následnì, až budeme znát 
pøesné poèty žadatelù, dojde k výbìrovému 
øízení a následnì k dodání barelù. Milí 
spoluobèané, závìrem mi dovolte Vám popøát 
krásné období léta, které využijete z èásti 
i nìjakou pøíjemnou dovolenou a odreagováním 
se od dennodenního stresu v práci èi kdekoliv 
jinde. Dìtem pøeji, a� si užijí prázdniny pokud 
možno bez omezení, kterými nás Covid zahltil 
plnými dlanìmi a vìøím, že se všichni spoleènì 
potkáme u nìjaké kulturní èi spoleèenské akci 
v Suchých Lazcích. Pøeji všem krásné léto!

starosta Mgr. Petr Oriešèík

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

Od støedy 25.11.2020 byly bìhem nouzového 
stavu úøední hodiny (úterý 17:00 - 19:00 
hodin) starosty Mgr. Petra Oriešèíka pro 
veøejnost zrušeny.
Poboèka místní knihovny v Suchých Lazcích 
byla v provozu v pondìlí 7. a 14.12.2020 od 16 
- 18 hodin a mimoøádnì také ve ètvrtek 3.12. 
od 16 do 18 hodin.
V úterý 8. prosince od 17:00 hodin se konala na 
obecním úøadì bezplatná právní poradna.
Kvùli epidemiologickým opatøením se 
sucholazecká "pùlnoèní mše svatá" konala 
24.12. od 14:30 hod v kostele sv. Prokopa 
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v Komárovì. Od 15:30 hod byla pro všechny 
zájemce otevøena Kaple Andìlù strážných 
a obèané se mohli podívat na Betlém a nasát 
vánoèní atmosféru naší kaple.
V období mezi svátky došlo ke zmìnì provozní 
doby Èeské pošty PARTNER v Suchých Laz-
cích Ve støedu 30.12.2020, ètvrtek a pátek 
1.1.2021 byla pošta uzavøena.
Místní poboèka knihovny v Suchých Lazcích 
byla z dùvodù vládních naøízení od 4.1.2021 
uzavøena.
Sbor dobrovolných hasièù dne 5. ledna na webu 
obce podìkoval všem, kteøí zakoupením žlutého 
kvítku pøispìli do fondu Ligy proti rakovinì. 
Celkem bylo odesláno na úèet ligy 8.526 Kè! 
V tak složité dobì to byl pìkný a neoèekávaný 
výsledek.
Vzhledem k velmi nepøíznivé epidemiologické 
situaci se v letošním roce neuskuteènila Tøí-
králová sbírka klasickým zpùsobem. 
V Suchých Lazcích mohli obèané pøispìt na 
Tøíkrálovou sbírku v prostorách pošty 
PARTNER, kde byla pro všechny dárce 
pøipravena kasièka. Další možností bylo 
zaslání daru on-line.
Letos byla novì nabídnuta obèanùm možnost, 
jak se zbavit použitého vánoèního stromeèku. 
Staèilo  zanechat stromeèek v pátek 8. ledna od 
6:00 hod. do 12:00 hod. pøed plotem a obecní 
zamìstnanci je odvezli k likvidaci. Byl nabídnut 
také individuální odvoz po domluvì s panem 
Martinem Žùrkem.
Kvùli vytrvalým mrazùm bylo 13.1. v obci 
náledí. Obecní úøad objednal u Technických 
služeb Opava provedení posypu ve vedlejších 
ulièkách, které se bìžnì takto neošetøují.
V pátek 15. ledna byla opavská ordinace MUDr. 
Kašpárka uzavøena a zástup zajiš�oval MUDr. 
František Øímák na námìstí Republiky 4.
V sobotu 23.1. došlo z dùvodu malování v pro-
dejnì Tempo Opava – Suché Lazce k omezení 
otevírací doby pouze do 9:30 hodin.

Dne 22. ledna byla na webu obce z iniciativy 
mìsta Opavy zveøejnìna kampaò zamìøená na - 
oèkování proti Covid-19 pro seniory 80+. Mìsto 
oslovilo obèany: "Vážení senioøi, nabízíme Vám 
pomoc s registrací do systému oèkování proti 
nemoci Covid19. V pøípadì zájmu nás 
kontaktujte na èísle 734 648 051, kde Vám na 
dálku s registrací pomùžeme. Pøipravte si Vaše 
jméno a pøíjmení, adresu, rodné èíslo, telefon, 
název nebo èíslo Vaší zdravotní pojiš�ovny. Tato 
linka neslouží ke konzultaci o zdravotním stavu. 
Další možností je navštívit kontaktní místo v 
pøízemí Hlásky. Služba urèená seniorùm nad 80 
let bude fungovat od pondìlí 18. ledna každý 
pracovní den od 8 do 16 hodin. Vaše mìsto 
Opava"
V pátek 29.1. podìkovala na webu Charita 
Opava a Obecní úøad Suché Lazce, všem, kteøí 
se podíleli na Tøíkrálové sbírce, která letos 
probíhala netradiènì umístìním kasièek v 
obchodì Tempo Suché Lazce a na Èeské poštì 
Partner Suché Lazce. Tento rok se v naší obci 
vybralo celkem 22.129,- Kè. 
V týdnu od 1. do 5.2. byla ZŠ a MŠ Suché 
Lazce v omezeném režimu. Výuka žákù 2. a 3. 
roèníku probíhala on-line. Žáci 4. a 5 roèníku 
pokraèovali v on-line výuce stejnì jako 
doposud. Pro žáky 1. roèníku byla výuka 
ve škole beze zmìny a bylo pro nì zajištìno 
stravování. Dìti mìly po celou dobu vyuèování 
roušky, proto na testy nemusely chodit. Výuka 
probíhala dle pøiložených rozvrhù, které rodièe 
obdrželi e-mailem. Mateøská škola byla v tomto 
týdnu uzavøena. Druhý týden v únoru 
následovaly jarní prázdniny. Více na str. 17.
Od 1. února bylo možné se opìt zaregistrovat 
na 5. roèník T-Mobile olympijský bìh 
v Suchých Lazcích viz odkaz: https://www.olym 
pijskybeh.cz/zavody/opava-suche-lazce-2021.
Start hlavního závodu by dle pøedbìžných 
informací hlavního organizátora Pavla 
Nelešovského mìl být ve støedu 23. èervna 2021 
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v 18 hodin. Dìti zaèínají v 16:50. hodin. Dìtské 
závody i hlavní, dospìlácký, zùstává stejný jako 
minulé roèníky. Zvýhodnìné startovné bylo do 
31. bøezna 2021.
Dne 7. února 2021 zemøel v Praze ve vìku 
91 let náš sucholazecký rodák a èestný obèan 
Suchých Lazcù pan JUDr. Drahomír Illík. 
Smuteèní obøad se konal dne 17.2.2021 v 11:40 
hodin v Ústøední obøadní síni v Praze na Olšan-
ských høbitovech. S drahým zesnulým se rodina 
rozlouèila v úzkém rodinném kruhu.

Ve dnech 11.2. a 12.2.2021 byla opavská 
ordinace MUDr. Víta Kašpárka uzavøena. 
Zástup zajiš�oval MUDr. František Øímák 
v dobì od 7 do 11 hodin.
Poboèka knihovny v Suchých Lazcích byla od 
pondìlí 15. února opìt v provozu od 16-18 
hodin, formou výdejního okénka. Do knihovny 
mohl vstoupit pouze jeden ètenáø bez dìtí a ro-
dinných pøíslušníkù a pøed knihovnou museli 
ètenáøi poèkat ve dvoumetrových rozestupech.

Dne 16.2. jsme na webu obce informovali 
obèany o plánované odstávce vodovodu 
è. 4472, Vršovice. Odstávka byla zahájena 
2.3.2021 08:00 a ukonèena 2.3.2021 v 15:00 
hodin. Dotèené oblasti bez dodávky vody byly: 
èást obce Vršovice, Raduò, Chvalíkovice, ul. 
U Vìtøáku è. 10, Suché Lazce - lokalita Ke 
Strážnici - snížení tlaku dodávané vody.
Od 1. bøezna zaèala platit nová opatøení proti 
nákaze COVID-19, která se týkají omezení 
pohybu osob. Na základì usnesení Vlády ÈR 
byl zakázán volný pohyb osob na území celé 
Èeské republiky v dobì od 21:00 do 4:59 hodin 
kromì sedmi výjimek uvedených v naøízení. 
Dále byl zakázán volný pohyb osob na území 
celé Èeské republiky v dobì od 5:00 do 20:59 
hodin dle patnácti výjimek uvedených v na-
øízení vlády.
S ohledem na opatøení Vlády ÈR (proti šíøení 
COVID-19), které byly v platnosti od 1.3.2021, 
musel starosta zrušil veøejné jednání MÈ Suché 
Lazce plánované na 2.3.2021. Byly uèinìny 
kroky k zajištìní on-line zasedání zastupitelstva.
Dne 2.3.2021 vyhlásil SDH pro dìtské èleny 
literární a výtvarnou soutìž pro mladé hasièe. 
Dìti mìly do 21. bøezna na formát A4 nama-
lovat obrázek s hasièskou tématikou. Starší dìti 
mohly vytvoøit také poèítaèovou animaci nebo 
prezentaci, na téma "Dopravní nehody na 
železnièních pøejezdech - nároèný úkol pro 
hasièe". Pro ty, kteøí mìli spisovatelského 
ducha, bylo pøipraveno téma "Nehody na 
pøejezdech". Napsat mohli jakýkoliv literární 
útvar (fejeton, vyprávìní, pøíbìh ze života nebo 
smyšlený.) Více na str. 25.
Z dùvodu výskytu ohniska ptaèí chøipky 
9. bøezna ve Velkých Hošticích, bylo nutné 
maximálnì omezit pohyb drùbeže (hrabavé 
a vodní) ve vnìjším prostøedí, krmení a napájení 
realizovat pod pøístøešek. Zvýšený úhyn pøíp. 
pokles pøíjmu vody a krmiva bylo nutné ohlásit 
KVS, SVS pro Moravskoslezský kraj, 
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pracovištì Opava, U cukrovaru 12. a také 
nahlásit poèet kusù drùbeže na Obecní úøad 
v Suchých Lazcích.
V bøeznu byl zveøejnìn na webu harmonogram 
strojního zametání vozovek v mìstské èásti 
Opava - Suché Lazce pro rok 2021.
1. termín 15.4. (èt) 13.5. (èt) 10.6. (èt) 15.7. (èt) 
12.8. (èt) 16.9. (èt) 14.10. (èt)
2. termín 16.4. (pá) 14.5. (pá) 11.6. (pá) 16.7. 
(pá) 13.8. (pá) 17.9. (pá) 15.10. (pá)

V polovinì bøezna (13.3.) provedlo nìkolik 
èlenù AVZO brigádu v areálu støelnice. Byla 
srovnána a vydláždìna plocha pod pøístøeškem 
u vchodu do areálu støelnice. Následovaly další 
drobné brigády zamìøené na znovuzprovoznìní 
støelnice po zimì. Z dùvodu vládních opatøení 
proti Covid 19, byly brigády v malých 
skupinách s ochrannými pomùckami.
V úterý 18.3. v 18:15 hod probìhlo on-line 16. 
zasedání zastupitelstva Suché Lazce. On-line 
zasedání probìhlo v rámci aplikace ZOOM. 
Odkaz na meeting byl zveøejnìn na pozvánce 
webu obce. Na programu bylo mimo jiné: bod 5. 
Zpráva starosty o chodu obce, 6. Schválení 
dotací pro složky na rok 2021, 7. Schválení 
rozpisu rozpoètu na rok 2021, 8. Schválení 
dodavatele na projektovou dokumentaci pro 
opravu ZŠ a MŠ Suché Lazce, 9. Vyhlášení 
výbìrového øízení na poøízení projektové 
dokumentace pro zázemí obecního fotbalového 

høištì. Více najdete na webu www.suchelazce.cz
V pátek 26. bøezna probìhlo pravidelné 
hnojení fotbalového høištì. Rodièe byli 
upozornìni, aby  dìti v tento den nepouštìli na 
hrací plochu.
Od 27. bøezna probíhalo na celém území Èeské 
republiky sèítání lidu, domù a bytù. Sèítání 
2021 zaèalo rozhodným okamžikem o pùlnoci 
z 26. na 27.3. Do 9.4. mìl každý možnost seèíst 
se on-line prostøednictvím elektronického 
formuláøe na webu www.scitani.cz nebo v mo-
bilní aplikaci. Kdo se neseèetl online, mìl 
zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 
vyplnit a odevzdat listinný formuláø. Jeho 
distribuci zajiš�ují sèítací komisaøi.
Koho se sèítání týkalo?
"Sèítání 2021 bylo povinné pro všechny osoby, 
které mìly k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 
nebo pøechodný pobyt nad 90 dnù na území ÈR. 
Seèíst se musela každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skuteèného pobytu, vìk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby 
omezené ve svéprávnosti a podobnì provádí 
seètení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo 
osoba k tomu oprávnìná. Sèítání se týkalo i 
cizincù pøítomných v ÈR v rozhodný okamžik, 
s výjimkou diplomatù nebo cizincù s krátko-
dobým pobytem do 90 dnù."

V sobotu 27.3. se v 8:30 konala další brigáda 
èlenù AVZO, zamìøená na jarní údržbu støelnice 
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a odzimování areálu. Byly odmontovány 
podpùrné vzpìry, vyèištìny støechy od listí, 
úklid v odpališti a odstranìní pøerostlých 
ostružin. Sešlo se celkem pìt brigádníkù, kteøí 
spoleènì uklidili také asfaltovou plochu. Po 
malém obèerstvení (špekáèky a pivo) se 
odpoledne odebrali do svých domovù.
Nastal èas Velikonoc a vládní naøízení stále 
bránila shromažïování osob. Musela být 
zrušena øada kulturních akcí jako pálení 
èarodìjnic a podobnì. Z iniciativy hasièù vznikl 
nápad, vyzdobit kašnu ve støedu obce jarní, 
velikonoèní výzdobou, která se dala zavìsit 
nebo postavit na trávník. Nejednalo se o hro-
madnou akci ani soutìž. Zdobit mohl prùbìžnì 
od støedy 31.3. do Velikonoèního pondìlí 
prakticky každý, kdo mìl cestu kolem. Na kašnì 
pøibyla kromì výzdoby také obøí pomlázka, 
kterou si nìjaký nenechavec na pár hodin 
vypùjèil. Nakonec ji ale vrátil. SDH Suché 
Lazce a zastupitelstvo obce dìkuje všem, kteøí 
pomohli vyzdobit okolí naší kašny.

Hnìdé popelnice na bio odpad se zaèaly poprvé 
vyvážet v pondìlí 5.4. ráno a poté každých 
ètrnáct dní vždy v pondìlí v sudém týdnu. 
Vyvážet se budou až do konce listopadu. 
Velkoobjemové kontejnery na zelený odpad 
byly poprvé pøistaveny ve støedu 7.4. od 9:00 
hodin na obvyklých stanovištích. Vývoz bude 
vždy první støedu v mìsíci až do listopadu.

Ve dnech 12. až 16. dubna 2021 v místì 
železnièního pøejezdu v Komárovì (u Tevy) 
probíhala oprava železnièního pøejezdu. 
Dùsledkem toho bylo úplné uzavøení silnice 
è. 1/11 v daném úseku. Iniciátor opravy, Krajský 
úøad Moravskoslezského kraje, zøídil pro øidièe 
míøící z Opavy do Ostravy objízdnou trasu, 
která vedla od kruhového objezdu u Globusu 
pøes Malé a Velké Hoštice, Kravaøe, Štítinu 
a Nové Sedlice. V opaèném smìru øidièi 
odboèovali v Nových Sedlicích a po stejné ose 
zamíøili do Opavy. Pro autobusy hromadné 
dopravy a vozy IZS byla vybudovaná provizorní 
komunikace podél stavby.
Ve støedu 14. dubna a 21. dubna byla ordinace 
praktického lékaøe v Suchých Lazcích v pro-
vozu pouze od 8:00 do 10.00 hodin, po 10. 
hodinì v prostorách ambulance probíhalo 
oèkování pozvaných klientù.
V pondìlí 26.4. informovala vedoucí prodejny 
Tempo è. 142, Suché Lazce (Pøerovecká 232/9) 
na webu obèany, že bude prodejna z technic-
kých dùvodù otevøena pouze do 9:00 hodin.
Dne 22. dubna bylo oficiálnì pøedáno 
staveništì a zaèala nejvýznamnìjší investièní 
akce v historii naší mìstské èásti Suché Lazce - 
realizace splaškové kanalizace. Splašková 
kanalizace bude vybudována spoleènì v MÈ 
Suché Lazce a Komárov a jedná se celkovì 
o 12.212 m kanalizace s èistièkou odpadních 
vod, která bude zhotovena v k. ú. Suché Lazce 
(u tratì), a dvìmi pøeèerpávajícími stanicemi, 
pøièemž jedna bude v Suchých Lazcích na 
Pøerovci. Realizace bude trvat celkovì 18 
mìsícù. Samozøejmì s takto velkou investicí 
musí být zajištìna i maximální informovanost 
obèanù. O projektu mùžete èerpat informace na 
webových stránkách Suchých Lazcù odkazu 
http://www.suchelazce.cz/clanky/komarov-
suche-lazce-splaskova-kanalizace a také na 
http://www.suchelazce.cz/aktuality/kategorie/ka
nalizace, kde bude postupnì doplòováno mnoho 
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informací, které budeme získávat v prùbìhu 
realizace stavby. Pro spoluobèany vyšel 
nedávno také Zpravodaj, kde byly nejdùležitìjší 
informace ohlednì realizace stavby a všech 
dùležitých postupù nutných pro pøipojení Vašich 

nemovitostí ke kanalizaènímu øádu. Své dotazy 
mùžete zasílat na e-mailovou adresu: 
suche.lazce@opava-city.cz (pøedmìt emailu 
vždy oznaète "KANALIZACE - DOTAZ"), nebo 
písemnì a obecní úøad Vám dotaz zodpoví. 
O uzavírkách a jiných opatøeních, která budou 
v souvislosti s realizací splaškové kanalizace, 
budete informování prostøednictvím webu, 
facebooku a rozhlasu. Od 7.6. zaèaly výkopy na 
hlavní komunikaci ulice Pøerovecká (termíny se 
mùžou mìnit v návaznosti na pøípravu stave-
ništì). Stavba bude velmi nároèná, a proto Vás 
prosíme o maximální možnou míru tolerance. 
V pøípadì, že bude docházet k problémùm ze 
strany realizaèní firmy smìrem k našim obèa-
nùm, prosím vždy se obracejte na starostu obce.
V mìsíci kvìtnu a èervnu probíhaly tyto práce 
na realizaci stavby.
1) Vytýèení inženýrských sítí vèetnì sond
2) Vytýèení trasy kanalizace a objektu ÈOV
3) Kompletace zaøízení staveništì
4) Kácení zelenì
5) Stroje nastoupí cca v pùlce kvìtna na 

skrývku ornice ÈOV
6) Staveništní pøípojka NN k objektu ÈOV

V pátek 23. dubna v 17. hodin pøedali ètyøi 
èlenové zastupitelstva kvìtinovou výzdobu k 
uctìní památky padlých první a druhé svìtové 
války. Kvùli vládním protikovidovým naøízením 
musel být pietní akt omezen pouze na 
zastupitele, kteøí byli na tuto akci oficiálnì 
pozváni. V chladném a vìtrném poèasí byla na 
slavnostním uctìní památky položena kvìtinová 
výzdoba a vzdána èest všem padlým za dopro-
vodu èeské hymny a hymny osvoboditelù. Ve 
stejný den pøed oficiálním pietním aktem, 
položili kytku k uctìní památky také èlenové 
místní organizace ZO KSÈM.

Dne 26.4. firma POHL cz, a.s. zveøejnila na 
webu obce harmonogram prací splaškové 
kanalizace v Suchých Lazcích. Viz speciální 
èíslo èervnového Sucholazeckého zpravodaje 
zamìøeného na kanalizaci.
Ve stejný den provedlo nìkolik èlenù AVZO 
brigádu, zamìøenou na odstranìní nebezpeèného 
vývratu a náletových døevin v okolí pøívodního 
kabelu elektøiny do areálu støelnice AVZO.
Dne 27. dubna po 23 letech uvedlo JSDH 
Suché Lazce do provozu své nové zásahové 
vozidlo. Po dobu více než ètyø let pracovalo 
vedení SDH spoleènì se zastupitelstvem obce 
na získání nového dopravního automobilu. 
V úterý ráno koneènì mohl starosta hasièù 
Ing. Petr Žùrek vyzvednout nové vozidlo na 
magistrátu mìsta Opavy. Po vyøízení potøebných 



strana

formalit dovezl odpoledne po 18. hodinì auto 
do hasièárny. Kvùli vládním protikovidovým 
omezením probìhla jen malá oslava s èleny 
výboru, zásahové jednotky a vedením obce. 

Nákup byl financován z 51,8% ze zdrojù mìsta 
a z 48,2% z dotací.
- 725.000,- Kè financováno ze schváleného 
rozpoètu stat. mìsta Opavy (400.000 Kè rozpo-
èet oddìlení BHKR; 325.000 Kè rozpoèet MÈ 
Suché Lazce)
- 450.000,- Kè financováno z rozpoètu GØ 
Hasièského záchranného sboru ÈR
- 225.000,- Kè financováno z rozpoètu Mo-
ravskoslezského kraje
To je 1.400.000,- Kè vè. DPH.
Vysoutìžená cena pro Suché Lazce byla celkem 
1.406.151,89 Kè s DPH z toho MÈ Suché 
Lazce zaplatila z vlastního rozpoètu celkem 
331.151,89 Kè. Podìkování patøí všem, kteøí 
se zasloužili o získání nového vozu. Pøedevším 
starostovi hasièù Ing. Petru Žùrkovi, který nad 
výbìrem vybavením, administrací a jednáním 
strávil hodnì èasu. Dále starostovi obce Suché 
Lazce, Mgr. Petru Oriešèíkovi, který zajistil 
financování a další administrativu.
Dne 1. kvìtna probìhl pátý roèník akce Suché 
Lazce slaví Den zemì, které se zúèastnilo 
celkem 16 brigádníkù (z toho dvì dìti). Bylo 
provedeno vyèištìní záhonù okrasných výsadeb 
v obci a to konkrétnì v centru obce, u školy ZŠ 
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a MŠ a dále pak u Restaurace HEJA. Taktéž 
byly dosazeny rùže v centru obce. Do záhonù 
okrasných døevin byly dosazeny nové rostliny 
a bylo aplikováno jarní hnojivo. Bohužel 
nepøíznivé poèasí nedovolilo v tento den 
dosypat mulèovací kúru a opravit stromovou 
výsadbu kolem hlavní cesty v Suchých Lazcích. 
Tyto práce budou pokraèovat v následujících 
dnech. Za obèerstvení u akce dìkuje obecní 
úøad hasièùm, kteøí zároveò pøipravili i zdravé 
balíèky s odmìnami pro dìti.
Dne 10.5. byli obèané na webu a v rozhlase 
informování o plánovaném pøerušení dodávky 
pitné vody, které se konalo 26.5.2021 od 8:30 
do 14 h. Na køižovatce ulic Støední a Jièínská 
probíhala výmìna vodovodního uzlu.

Ve ètvrtek odpoledne 13.5., dorazila na Opavsko 
silná bouøe s vydatnými srážkami. Bìhem tøí 
hodin spadlo v Suchých Lazcích více než 54 

2mm/m  srážek. Nejednalo se o lokální záplavy, 
ale stejná situace postihla i okolní obce a mìsta. 
(Komárov, Nové Sedlice, Opava, Ostrava...)
V Suchých Lazcích došlo díky pøívalovým 
deš�ùm k lokálním záplavám. Nejvíce posti-
žená místa byla tradiènì ulice Ke Strážnici, 
V Ulici, Pøerovecká a v úseku u RKL voda z 
polí také zaplavila silnici. Na ulici V Ulici voda 
ze silnice strhla tenkou vrstvu asfaltu v délce asi 
4 m, která musela být odstranìna nakladaèem 
pana Sonka. Novì došlo k záplavì silnice 1/11 
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v úseku mezi svìtelnou køižovatkou a autobaza-
rem. V obci byla zatopena vìtšina sklepù, které 
si lidé vyèerpali svépomocí. Dle starosty SDH 
Suché Lazce zásahová jednotka v ten den 
odèerpala minimálnì 9 sklepù a pracovala až do 
22 hodin. Proud vody poškodil nìkolik chod-
níkù a krajnic vozovek. Vodní nádrž Sedlinka 
pojala nejvìtší nápor pøívalové vody a zmírnila 
tak následky vydatného deštì v obcích Nové 
Sedlice a Štítina.

V pátek 14.5. od ranních hodin probíhal v naší 
obci úklid naplavenin, které pøinesl neèekaný 
pøívalový déš�. Skupina dobrovolníkù v èele 
s místostarostou Ing. Václavem Skuplíkem 
a dobrovolnými hasièi postupnì uklízela nánosy 
bahna a kamení. Nejhorší byla situace v ulici Ke 
Strážnici, kde bylo nutné použít pro odstranìní 
nánosù bagr. Pøibližnì dvanáct hasièù a dobro-
volníkù pracovalo v pátek až do dvacáté hodiny. 
V hasièárnì pak na nì èekalo obèerstvení, které 
pøipravili bratøi a sestry SDH Suché Lazce. 
Další den v sobotu pak pokraèoval od rána úklid 
obce až do pozdních odpoledních hodin. Zapo-
jili se také èlenové TJ Suché Lazce. Obecní úøad 
a starosta hasièù dìkují všem dobrovolníkùm, 
hasièùm, èlenùm TJ a tìm, kteøí se zapojili do 
úklidu obce.
V sobotu ráno 15. kvìtna uspoøádal TJ Suché 
Lazce - Lazio, sbìr železného šrotu a starého 
papíru. Celkem sedm èlenù TJ se také zapojilo 
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do úklidu obce a pomohli odklízet následky 
ètvrteèní záplavy v obci. Èlenové TJ dìkují 
obèanùm za to, že pøed svá obydlí pro nì 
pøipravili železný šrot a starý papír.
V pondìlí 17.5. pøibližnì kolem 11:30 hodiny 
byl pøistaven velkoobjemový kontejner pro 
odpad, který vznikl pøi pøívalových deštích 
v minulém týdnu. Kontejner pøistavený na ulici 
V Ulici byl urèen pouze pro potøebu likvidace 
odpadu zpùsobených záplavou.
Èlenové SDH oznámili mladým hasièùm 
a jejich rodièùm že od 21.5. do odvolání byly 
hasièské tréninky mládeže zrušeny. Dùvodem 
byla ochrana instruktorù, dìtí a pøedevším 
ztížené podmínky pro tréninky naøízené vládou.
Dne 25. kvìtna se po 79 letech podaøilo zjistit 
jména dvou neznámých ruských vojákù! 
Pomník dvou neznámých padlých zajatcù, 
rudoarmìjcù na Strážnici v Suchých Lazcích 
byl až donedávna bezejmenný. Více na str. 13.
Ve dnech 27.5. - 28.5.2021 byla opavská 
ordinace MUDr. Kašpárka uzavøena, zástup 
zajiš�oval MUDr. František Øímák.
Zástupci Sboru dobrovolných hasièù Suché 
Lazce v kvìtnu 2021 opìt spoleènì darovali 
krev. Podpoøili tak tradièní kvìtnovou akci 
"Darujte krev s hasièi". Transfuzní oddìlení 
Slezské nemocnice Opava jim tímto dìkuje.

Ve ètvrtek 27. kvìtna bylo na webu a úøední 
desce zveøejnìno - Oznámení o zámìru prodat 
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vozidlo AVIA A 21 turbo. Model vozu AVIA A 
21 turbo s pøedním náhonem speciálnì navržen 
pro potøeby sboru dobrovolných hasièù byl 
poprvé uveden do provozu v roce 1998. Vùz má 
najeto 50 523 km, naftový motor o obsahu 

33.596,0 cm  a výkon 72/2 400  kW. Minimální 
prodejní cena dle znaleckého posudku byla 
stanovena: 30.000,-Kè s DPH (25.000,-Kè bez 
DPH). Kritériem výbìru nejvhodnìjšího návrhu 
byla nejvyšší nabídnutá kupní cena. Zájemci 
o koupi automobilu mohli podat své nabídky 
s kupní cenou v zalepené obálce na adresu: 
Úøad mìstské èásti Suché Lazce s oznaèením 
"Neotevírat – prodej AVIA A 21 turbo". Lhùta 
podání nabídky byla do 9.6.2021 do 18:00 hod. 
Dorazila pouze jedna poptávka z Opavy.
Ve ètvrtek 27.5.2021 odpoledne po 17 hodinì se 
v areálu støelnice na Strážnici konala brigáda 
èlenù AVZO zamìøená na zprovoznìní støelnice. 
Byly provedeny pøevážnì úklidové práce na 
palebné èáøe. Brigády se zúèastnilo celkem 15 
èlenù AVZO.
Od místostarosty Ing. Václava Skuplíka se 30.5. 
podaøilo získat první informace k postupu 
realizace kanalizace v naší obci.
"Zástupci realizaèní firmy POHL cz, a.s., pro 
realizaci v Suchých Lazcích jsou pan Sedláèek, 
vedoucí realizace èistièky pan Becha a vedou-
cím realizace výkopu je pan Roman. Tento 
a pøíští týden se budou pøipravovat prostory 
v areálu ZD, po pravé stranì. Další skládka 
materiálu bude v poli za skládkou skryté zeminy 
naproti areálu ZD. V areálu pana Sonka se 
budou skladovat sypké materiály, které budou 
použity do výkopu, pod zatrubnìní a na pøekrytí 
a zhutnìní. Všechen odtìžený materiál bìhem 
realizace bude vyvezen na skládku naproti ZD 
a zde bude pøekládán na nákladní vozidla a 
odvážen pryè. To znamená, že v obci nebudou 
nikde vznikat hromady z výkopù. Obec by mìla 
být stále prùjezdná. Po obci se budou pohybovat 
maximálnì Tatry na svoz zeminy, velká nákladní 
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auta budou obsluhovat jen skládku u ZD. 
Dopravnì se firma pokusí odklonit tranzitní 
dopravu (napø. DT Logistic) mimo obec, 
smìrem na Nové Sedlice. Dne 7.6. dojde k vyfré-
zování tìch úsekù, které budou realizovány 
v silnici Pøerovecká a to zøejmì až po prodejnu 
potravin Tempo. (Možná níže.) Bude vyfrézován 
povrch v hloubce cca 15 cm a šíøce cca 120 cm 
a recyklátem bude opìt spára zaválcovaná, 
takže bude pojízdná. V obci se bude pohybovat 
nìkolik pracovních skupin, plnících rozdílné 
úkoly. Bude se provádìt mikro pilotáž u vybra-
ných objektù, výkopy, protlaky. Podle úspìšnosti 
prvních protlakù bude posouzena efektivnost 
použité technologie a podle toho se potom bude 
pokraèovat. Pan Sedláèek byl pøekvapen 
informací, že máme slíbeno u krajské SUS-ky 
nový povrch celé Pøerovecké po realizaci 
kanalizace. Navrhl, abychom zkoordinovali 
nutné práce a tím znaènì ušetøili a nekonali 
duplicitní práce bìhem nekoordinovaných 
projektù. Co se týèe pøípojek, budou realizovány 
samozøejmì bezprostøednì bìhem výkopových 
prací na jednotlivých stokách. Pøedpokládá se, 
že budou vždy na jednu stranu silnice provedeny 
výklopem a na druhou protlakem. Jednotlivé 
šachtice na soukromých pozemcích budou 
realizovány manuálním výkopem. S každým 
majitelem bude pozice pøípojné šachty 
konzultována individuálnì. Pøedpokládá se, že 
v projektu je kalkulována cena až k jednotlivým 
šachticím. Už bìhem tìchto výkopových prací je 
nutné, aby bylo majitelùm jasné, jak se napojí, 
potøebnou hloubku šachtic bude nutné znát. 
Realizátoøi zdùrazòovali, že je potøeba pochopit, 
že kanalizace je jen splašková, to znamená, 
že deš�ovku je potøeba separovat do staré 
kanalizace. Plány jsou zveøejnìny na webu, 
s jednotlivými profily a všemi technickými 
parametry v pøípojných bodech. Je tøeba ovšem 
upozornit, že hloubky pøípojných šachtic 
samozøejmì neodpovídají hloubce, kde se ke 
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stokám napojují. Je potøeba poèítat s technic-
kým provedením a minimálním potøebným 
spádem. Odhaduje se, že dna pøípojných šachtic 
musejí být nejménì 30 cm nad dnem výkopù. 
Povinnost pøipojit se byla pravdìpodobnì 
stanovena do jednoho a pùl roku po zkolaudo-
vání projektu."
Místostarosta Ing. Václav Skuplík 31.5. na webu 
obèany informoval, že "od pondìlí 7.6.2021 je 
Strabagem potvrzeno frézování (šíøka 120cm) 
a provede se avizované frézování vozovky ulice 
Pøerovecké v úseku Š16 - Š19 (od švestek u RKL 
po cestu k RVR) a dále Š24 - Š35 (vjezd do ZD 
až po kaplièku sv. Jana). Tento týden (31.5. - 
4.6.) se bude provádìt úprava terénu v ZD, 
pøesun zeminy naproti ZD, pøíprava zpevnìní 
pro doèasnou skládku naproti ZD (budou použi-
ty panely jako podklad). Zde bude vyvážený 
odtìžený materiál doèasnì uložen a ve vìtším 
množství potom okamžitì odvážen na skládku. 
Pan Roman bude tento týden zamìøovat nové 
kanalizaèní stoky a souèasnì ostatní existující 
sítì v Pøerovecké ulici až po obecní úøad." uvedl 
místostarosta.

Bìhem kvìtnového pøívalového deštì z 13.5. 
byla polní cesta od školy k drùbežárnì 
zanesena bahnem. Silná vrstva bahna z polí, 
místy až 30 cm, musela nejdøíve proschnout, 
aby ji bylo možné odstranit. Obèané Suchých 
Lazcù a zastupitelstvo tímto dìkuje panu D. 
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Sonkovi, který se 1.6. svým nakladaèem 
postaral o odstranìní tìchto nánosù. Nyní je 
cesta opìt prùjezdná i pro cyklisty.
Dne 4.6. jsme na webu zveøejnili zprávu o hyd-
rogeologickém a geologickém dozoru v rámci 
stavby kanalizace. V katastrech Komárov u 
Opavy a Suché Lazce probíhá v období 5/2021 
– 10/2022 investièní akce "Komárov a Suché 
Lazce – splašková kanalizace". Souèástí tohoto 
úkolu je i sledování studní a budov v trase 
stavby. Hydrogeologický a geologický dozor v 
rámci stavby zajiš�uje spoleènost AQD-envitest, 
s.r.o. - Na Ètvrti 453/37, 700 30 Ostrava, IÈ: 
26878453. Spoleènost žádá vlastníky nemo-
vitostí, aby pracovníkùm AQD-envitest, s.r.o.:
- umožnili vstup na pozemek,
- umožnili mìøení hladiny podzemní vody 

a dna studny,
- umožnili provedení fotodokumentace studny,
- sdìlili základní požadované informace ke 

studni na pozemku,
- umožnili prohlídku a fotodokumentaci budov 

dle projektové dokumentace,
- poskytli k nahlédnutí pùdorys jednotlivých 

podlaží objektu, pokud jej mají k dispozici,
- umožnili opakovanou kontrolu v prùbìhu 

stavby.
Pasportizace studní a budov bude provádìna 
pøed zahájením prací, následná kontrolní mìøení 
a dokumentace pak budou provádìny i v prù-
bìhu stavby a po jejím ukonèení. Smyslem 
provádìných prací je eliminovat negativní 
dopady stavby kanalizace.
Seznam pracovníkù, kteøí budou èinnost 
provádìt: Ing. Milan Horák, hlavní 
hydrogeolog, tel. 727842050, Ing. Martin 
Smékal, Bc. Michael Cron, RNDr. Ondøej 
Záruba, Ing. Jan Trtílek, Mgr. Zdenka 
Szurmanová. 
AQD-envitest, s.r.o. pøedem dìkuje vlastníkùm 
nemovitostí za vstøícný pøístup.
Bìhem kvìtnového pøívalového deštì (13.5.), 
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který napáchal v obci øadu škod, byla znaènì 
poškozena také pøíjezdová cesta ke støelnici 
na Strážnici. Voda podemlela cestu tak, že již 
nebyla sjízdná. Èlenové AVZO provedli bìhem 
prvního èervnového týdne brigádu zamìøenou 
na opravu této cesty. Obec uhradila materiál, 
celý postižený úsek byl vybagrován, byla 
položena drenáž a zasypaná kamením. Obecní 
úøad dìkuje všem brigádníkùm za jejich práci 
a opravu cesty.
V pondìlí 7.6.2021 dle informací místostarosty 
se zapoèalo s frézováním povrchu ulice 
Pøerovecké od RKL po prodejnu TEMPO 
(køižovatka s ulicí Ve Dvoøe). Dùvodem je 
pøíprava povrchu pro výkop kanalizaèní stoky B 

www.suchelazce.cz
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Dne 8.2. se podaøilo najít zajímavou fotografii 
Pøerovce. Na fotografii je komárovský hasièský 
sbor v dobì nìmecké okupace v roce 1942 na 
Pøerovci v zahradì hostinského Šudíka. Komá-
rovský sbor v této dobì vystupoval pod nìmec-
kým názvem Löschpolizei = požární policie. 
Na zábìru je zprava v pozadí vidìt budova 
Hájenky na Pøerovci, o které jsem psal ve 
zpravodaji è. 2020/12 na stranì 23. První dùm 
zprava è. p. 2 patøil Jakubu Gracovi a vlevo 
vedle nìj je dùm è. p. 3 Valentina Dluhoše. 
Uprostøed zábìru v pozadí je vidìt zvonièka sv. 

Floriána na Pøerovci. Úplnì vlevo je pak stodola 
pana Šudíka. Na snímku zleva jsou: Josef 
Volný, velitel, nìmecký dozor p. Felkel, 
František Bulka, Josef Reichel, Adolf Rasch, 
Edmund Trojanèík, Jan Ausficír, Karel Ausficír, 
Frant. Graf, Rudolf Klein, Jindøich Klásek, Josef 
Vanìk, Štìpán Šorma.
Sedící zleva: Jonáš Kùrka, Frant. Šedìnka, 
Richard Fiedler, Josef Plaèek, Josef Kukelka, 
?, Bohuš Peterek, Mojmír Tomášek, Jaroslav 
Mura, ?, Ladislav Prokša, Grygárek, ?, Julius 
Birklein, Eduard Ondøejek.

v rámci realizace "Komárov a Suché Lazce – 
splašková kanalizace". Žádáme obèany o zvý-
šenou opatrnost v daných úsecích stavby. 



strana

13.

èerven 2021

Po 79 letech se koneènì podaøilo zjistit jména dvou neznámých ruských vojákù.

redakce
David Závìšický

nu, zajat v Charkovì (jednotka Stalag 318/VIII 
F, èíslo 33859) byl ve vìku 24 let zastøelen 
nìmeckým revírníkem O. Axmannem. Druhý 
zastøelený sovìtský zajatec byl Ukrajinec 
Nikolaj Gordejeviè Suptelja narozen 19. 
prosince 1917 (20.1.1917) ve vesnici Pavlovka. 
Zajat byl v Charkovì 26. kvìtna 1942. Prošel 
i táborem Stalag VIII F (318). Je to ten muž, 
který byl støelen do bøicha. Zemøel ve vìku 25 
let. Obec plánuje úpravu pomníku a doplnit je 
novì o jejich fotografie a jména. Podaøilo se tak 
odhalit další støípek historie naší obce!
Po Janasovì výzvì na ruských sociálních sítích 
se 6.6.2021 ozval pøíbuzný Sergeje Ivanovièe 
Nikolajeva narozeného ve vesnici Chotnja 
v Tatarstánu. Poslední dopis od Sergeje pøišel 
v prùbìhu roku 1941. Pozdìji se rodina 
dozvìdìla jen strohou zprávu, že byl zastøelen 
na útìku. Jeho rodina dìkuje, že koneènì ví, 
kde odpoèívá jejich pøíbuzný.

Dne 25.5.2021 se po 79 letech podaøilo zjistit 
jména dvou neznámých rudoarmìjcù! Pomník 
dvou neznámých padlých zajatcù na Strážnici v 
Suchých Lazcích byl až donedávna bezejmenný. 
Jejich pøíbìh byl popsán v knize "Osvobození 
Suchých Lazcù" a je také dostupný na našem 
webu. http://www.suchelazce.cz/clanky/pomnik-
padlych-zajatcu-suche-lazce Nyní se podaøilo 
dohledat v archivech nejen jména tìchto dvou 
zajatých vojákù, ale také jejich fotografie. Ve 
spolupráci s naším ètenáøem panem Romanem 
Janasem (Muzeum obce Èeská Ves) se podaøilo 
dohledat jména tìchto dvou padlých zajatcù. 
První zajatec Sergej Ivanoviè Nikolajev 
narozen 5.9.1918 ve vesnici Chotnja v Tatarstá-

Nikolaj Gordejeviè SupteljaSergej Ivanoviè Nikolajev
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Náš klub vstupoval do nového roku 2021 
pøedevším s pøáním dobrého zdraví a pohody 
v rodinách. Bohužel covidová situace se velmi 
zhoršila, a proto byla vydána pøísná hygienická 
opatøení a z toho dùvodu byly zakázané rùzné 
kulturní akce, spoleèenské sdružování a tak i my 
jsme pøerušili naše klubová setkání. Snažíme 
se dodržovat všechna opatøení nejen sami a také 
využíváme oèkování proti covidu 19, abychom 
chránili nejen sami sebe, ale své rodiny, své 
blízké, známé a pøátele.
V naší klubové skøíòce jsme alespoò trošku 
dávali o našem klubu vìdìt. O skøíòku se 
peèlivì stará paní J. Kaštovská. Našim èlenùm 
i našim spoluobèanùm napsala paní Miluška 
Pchálková pìkné povídání o Coronaviru  
a zároveò podìkování našim zdravotníkùm za 
jejich tìžkou práci v dané situaci.
Rovnìž jsme nezapomnìli popøát všem prožití 
krásných Velikonoc a krásného jara. Jsou 
v životì i pìkné dny jako jsou 80. narozeniny, 
které oslavila v úzkém rodinném kruhu paní 
Božena Zakoutská. Èlenky klubu paní Jana 
Kaštovská, Ludmila Heèková a Helena Volná 
s kyticí kvìtù a dárkem jí popøály všechno 

www.suchelazce.cz
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závody byly zrušeny, takže venkovní sezóna 
bude letos zahájena až 12.6.2021 v Èechách pod 
Kosíøem. Støelecký klub polní kuše Suché 
Lazce, který je poøadatelem tradièního 
kvìtnového závodu, se rozhodl uspoøádat závod 
v náhradním termínu a to 10.7.2021 na obecním 
høišti. S touto nelehkou situací se snaží bojovat 
celý svìt, a proto byla pro letošní rok zrušena 
také soutìž svìtového poháru a mistrovství 
svìta, které se mìlo uskuteènit v Litvì. Pevnì 
doufáme, že se situace uklidní a budeme se moct 
plnì vìnovat svému koníèku.

Klub polní kuše Ing. Sabina Kubesová

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce

klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce

Jako všechny tak i Støelecký klub polní kuše 
Suché Lazce zasáhla pandemická situace. 
Vzhledem k vládním naøízením se nemohly 
konat závody Èeského poháru a Èeské ligy. 
Halová sezóna, která probíhá od listopadu do 
bøezna, byla zcela zrušena. Rovnìž venkovní 
sezóna byla epidemií poznamenána. První dva 

nejlepší, pevné zdraví, radost, pohodu a mnoho 
spokojených a š�astných dní.
Jsme rádi, že se situace lepší, uvolòují se 
opatøení a pevnì vìøíme, že se v brzké dobì opìt 
setkáme v našem klubu ve zdraví a pohodì. 

za klub dùchodcù Anna Loudová

Báseò klubu dùchodcù na únor 2021
Koronavirus letí svìtem.
Vysmívá se nemocem,
celá planeta se diví, kde se virus tento vzal,
a lidstvu velké starosti pøidìlal.
Zdravotníci mají plné ruce práce,
stále se jim plní všude nemocnice.
Zdravotníkùm patøí podìkování a snad i øád,
celý národ dìkuje a má je moc rád.
Víra a nadìje svìtem táhne,
a� ten zlý zas odtáhne,
život a� je zase pohodou,
a na tuto dobu všichni a� zapomenou.
A� každé ráno všichni pøivítáme zase jaro 
a sluníèko,
zpìv ptáèkù a kvìty v zahradách, na lukách 
i polích,
to potøebuje na svìtì každá duše i srdíèko.

Autor: Miluška Pchálková, S. Lazce Májová 17.
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Pod Polomským kopcem
Sedlinka vody sbírá a pramení,
pak vysokým lesem k Dubinì uhání
a mezi kameny vesele si prozpìvuje.

Kol bøehu Sedlinky je Dubina,
temný hezký les, prorostlý mýtinami a olšinami,
kde v kvìtnu houfy konvalinek prokvétají,
rosa ranní a tráva pøed sluncem je chrání.

Omamná vùnì kvìtù jejich
lesním tichem se šíøí,
ale tuto nádhernou krásu
jen bublavá Sedlinka vidí.

Dále Sedlinka svými vodami uhání
a svým tajemným hlasem volá,
do údolí kol Myslivny a Zamèiska,
dál a dál, až k samotì Jankovcù.

Tam vzhùru až do temného lesa,
tam k mokøadùm Záleší zvaném,
kde pramínky potùèku ožívají
a do svìta temným lesem se vydávají.

Svým silným pramenem tu ožívá
veselý potùèek Ohrozima,
cestou do údolí na sever
všechny malé potùèky svolává a sbírá.

Dál na lukách širých zelených
bublá si kol chaloupek zasnìných.
Tam dole je øeka Opavice,
která jejich vody do své náruèe pøitiskne.

Ale i potùèek malý v mokøadu Záleští
svým pramínkem vyprýští,
nemá jméno, plyne si jen tak
a s radostí se dívá do oblak.

èerven 2021

Jankovcùm na pozdrav zamává,
pár pramínkù bratøíèkù cestou posbírá,
bøehy jeho krášlí kvìty a kapradí
a on je v pravém létì vodou osvìží.

Celou cestou vesele poskakuje,
až na Pøerovec doputuje,
tam na nìj milovaná Sedlinka èeká,
aby s ní potùèek plynul dál do daleka.

Otevøené údolí Štítinka zvané,
tam Sedlinka jako panna plyne.
Tráva tam svìží, zelená a vysoká,
posetá tisíci kvìty rozkvétá.

Èasnì z jara tam kvetou petrklíèe a sasanky
v køovinách i velké psí fialky,
v travách na lukách kopretiny,
kohoutky, zvonky i žluté jako slunce blatouchy.

Za horkého léta pak k potùèku
chodí všechna lesní zvíøátka,
na lukách se pasou srnky,
stáda ovcí, koz i kùzlátka.

Sedlinka
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Takovou krásu kdysi Sedlinko,
èlovìk s Tebou rád vidìl.
Pak ale stromky kol toku tvého
sklopily smutnì hlavu svou.

Tvùj zurèivý tekoucí proud
promìnili lidé v jezero temné,
a na bøeh Tvùj teï v každé dobì
jen mlèenlivý rybáø usedne.

Jsi tichá a pokorná, Sedlinko,
ale vody Tvé v jezeøe i radost pøinášejí,
kaèenky a labutì bìlostné
tam houfy svých dìtí vyvádìjí.

Lidé ve vlnách Tvých koupáním
svá tìla ovlažují,
a veèerní ticho èervánky uchvátí,
a slyšet je jen žabek kuòkání.

Možná, že i za mìsíèního svitu
tanèíci víly nad Tvými vodami,
ale jen èlovìk vnímavý
tu tichou krásu objeví.

Z hospùdky U Heja na bøehu vysokém
hlahol dnem i veèerem lidský se line,
pohledem na vody Tvé zèeøené,

www.suchelazce.cz
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každé srdéèko pookøeje.

Ty ale, Sedlinko, dál spìcháš,
osud pøírody Ti velí plynout dál,
a tam dole pod hrází,
Tvùj bystrý tok znovu ožívá.

Tvá proudící voda zas zelené bøehy omývá,
bubláš a prozpìvuješ,
k øece Opavici upaluješ.
Tam vody své odevzdáš vìtší sestøe své
a k moøi pak spìjte v objetí spoleènì.

Autor: Miluška Pchálková, S. Lazce Májová 17.
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Nový rok 2021 pro naše školáky moc dobøe 
nezaèal – do školy mohli chodit jen žáci 1. až 3. 
roèníku, ti starší mìli výuku on-line. Od 14. 
bøezna se pak uzavøela základní i mateøská škola 
a veškerá výuka probíhala distanènì – èili pøes 
poèítaèe. Žáci spolu s rodièi zvládli vše na 
výbornou, všichni se bez potíží pøihlašovali, 
plnili úkoly, zkrátka škola bìžela jako obvykle, 
jen u každého doma ... Dìkujeme všem! Od 
12.dubna jsme se doèkali normální výuky, sice 
s rouškami a testováním, ale není nad osobní 
kontakt s uèitelem i spolužáky! Protože nám 
vláda všechno zakázala, žádné akce se od ledna 
nekonaly, nebìžely kroužky, družina fungovala 
v omezeném režimu. V èervnu jsme se koneènì 
mohli vypravit alespoò do okolí – 1. èerven ve 
znamení Dne dìtí jsme oslavili pìším výletem 
do Radunì, kde jsme jako sponzorský dar 
Semixu Opava mìli poutavý výklad o raduò-
ských mokøadech a jejich obyvatelích, na které 
jsme se mohli nejen kouknout, ale vzít je do 
ruky – žáby, hady, èolky…Panu øediteli Semixu 
moc dìkujeme! Za odmìnu jsme se zastavili na 
zámku na výbornou zmrzlinu a zase pìšky 
šupajdili domù. A co nás ještì èeká? Školní 
výlety malých do Dinoparku a velkých do 

èerven 2021

Arboreta, rozlouèení se žáky 5. roèníku, které 
každoroènì poøádá Klub rodièù a pak už jen 
pøedání vysvìdèení a prázdniny! Snad v záøí 
nastoupíme do školy s úsmìvem a hlavnì bez 
jakýchkoli omezení!

øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková

Zprávièky ze sucholazecké školièky
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Èinnost AVZO byla v I. pololetí 2021 kvùli 
pandemie omezena. Tento èas se èlenové 
zamìøili na údržbu areálu. V rámci nìkolika 
brigád, které probìhly v souladu s vládními 
naøízeními, probìhl úklid areálu po zimì, byl 
vydláždìn prostor pod pøístøeškem naproti 
hlavní budovy, odstranìny nebezpeènì 
popadané stromy a vykácené køoví v uvnitø 
areálu. V neposlední øadì byl opraven nejpro-
blémovìjší úsek pøíjezdové cesty do areálu 
støelnice. S uvolòujícími se opatøeními se spolek 
rozhodl pøipravit nìkolik akcí pro veøejnost. 
Dne 20.6.2021 by mìl probìhnout již tradièní 
støelecký den. V dopoledních hodinách se 
uskuteèní soutìž tøíèlenných družstev ve støelbì 
z malorážky a odpoledne bude pro dìti pøipra-
vena støelba ze vzduchovky a spousta dalších 
zábavných her. Další akcí by mìl být Táboráèek, 
který je plánovaný na 3.7.2021. Budeme rádi, 
když se tìchto akcí zúèastníte. Støelnice je jako 
každoroènì zapùjèována k rùzným soukromým 
akcím. Také bych chtìl touto cestou podìkovat 
všem èlenùm, kteøí se úèastnili jednotlivých 
brigád, za jejich práci a zvláštì pak novému 
výboru za to, jak se zhostili svých nových rolí.

pøedseda Oldøich Kubesa

www.suchelazce.cz
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Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR
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Fotografie z opravy pøíjezdové cesty k areálu støelnice na Strážnici, èerven 2021.

foto: Sabina Kubesová
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Jáchym Blechta (12.9.1884 - 3.10.1957)
V tomto èísle Zpravodaje bych chtìl obèany 
seznámit s významným a èasto neprávem 
opomíjeným spisovatelem, který prožil celé své 
dìtství a dospívání v hájence na Pøerovci. 
Trochu jsem zapátral v archivech a podaøilo se 
mi dohledat nìkteré další podrobnosti k jeho 
tvorbì a rodokmenu.
Jáchym Blechta vlastním jménem Antonín Ráb 
byl spisovatel a prezident øeditelství pošt. 
Narodil se 12.9.1884 v Hrabyni jako prvorozený 
syn hajného Prokopa Raaba a jeho ženy 
Antonie, dcery bouzovského drába Jana Vaøeky 
a Josefy, roz. Blechtové. Mìli spolu ètyøi dìti: 
již zmínìného Antonína (1884), dále pak Marii 
(1887), Alfonse (1889) a Karla (1895). Od roku 
1888 byl Prokop Raab pøeložen do hájenky 
na Pøerovci v Suchých Lazcích, a tak malý 
Antonín se svými sourozenci vyrùstal uprostøed 
krásných lesù pod zøíceninou pøerovecké tvrze 
Zamèisko, kde v nìm zrála láska k pøírodì. V 
Opavì vystudoval èeské gymnázium a v Praze 
na Karlovì univerzitì právnickou fakultu. Po 
skonèení studií nastoupil nejprve jako praktikant 
u Zemského soudu v Opavì a od 1.10.1911 jako 
poštovní koncipista u Øeditelství c. a k. pošt 
a telegrafù pro Slezsko v Opavì. Dne 22.5.1915 
se Antonín Ráb oženil s Ludmilou Stratilovou 
(8.11.1890 - 27.5.1947), dcerou dùstojníka 
rakouské armády Ondøeje Stratila a jeho ženy 
Františky Borkovcové z Øíkonina u Tišnova. 
Mìli spolu tøi dìti: Zdeòku provdanou 
Batelovou (1917-?), syna JUDr. Ing. Jaromíra 
Rába (19.11.1921 - 11.4.2009) a Antonína Rába 
(1926 - 1984). Pozdìji bydleli v Opavì nejprve 
na Panské ulici è. 27 a od r. 1918 na Evženovì 
ulici èíslo 7. 
Po vzniku ÈSR byl A. Ráb jmenován nejprve 
poštovním komisaøem (1918), potom vrchním 
poštovním komisaøem (1921) a nakonec 

www.suchelazce.cz
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poštovním radou (1924). Jeho mimoøádné 
organizaèní schopnosti rozhodly o tom, že byl 
od 1.5.1925 ustanoven námìstkem pøednosty 
a pozdìji prezidentem Øeditelství pošt v Ko-
šicích s pùsobností pro oblast východního 
Slovenska a Podkarpatské Rusi. V roce 1936 byl 
jmenován prezidentem spojù a vládním radou 
v Bratislavì. Po mnichovské zradì a odtržení 
Slovenska byl ve stejné hodnosti pøidìlen 
k poštovnímu øeditelství do Brna a 1.4.1942 do 
Prahy. Nacisty byl pøedèasnì penzionován, ale 
po skonèení války znovu nastoupil do aktivní 
služby jako prezident Øeditelství pošt v Brnì.
Pro literární svìt, do kterého vstoupil až teprve 
ve ètyøiceti letech, si za pseudonym zvolil 
jméno svého pøedka z matèiny strany, Jáchyma 
Blechty, který se zúèastnil stavovského odboje 
1618-1620, a byl proto odsouzen ke ztrátì hrdla 
i statkù. Vyjádøil tak své odhodlání stát vždy na 
stranì èeského národa, èemuž odpovídá i jeho 
dílo, napø. historický román ve verších "Ostrá 

Známí neznámí
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Hùrka - zpìv slezské svobody" (1933). Prosadil 
se nejen v poezii, ale také v próze. V periodiku 
Bezruèùv kraj - èasopis slezského lidu - vyšlo 
v roce 1920 nìkolik jeho básní. (konkrétnì 2.4. 
èíslo 24; 30.4. èíslo 31; 28.5. èíslo 39; 6.8. èíslo 
59) Ještì za opavského pùsobení debutoval 
vtipnou romancí "Hanka v Praze" (1922), 
potom následovaly epická skladba "Arcivévoda 
na vsi", sbírka 33 básní "První kniha lyriky" 
(1925), sbírka 25 básní "Hrabyò" (1928). 
V mimoøádnì vzácném Slezském literárním 
mìsíèníku vydaném v roce 1932 v Hrabyòském 
nakladateství ISKRA mu vyšlo nìkolik jeho 
prací napø. "Divný pocit"- leden 1932 v èísle 1 
a "1914"- záøí 1932 v èísle 7. (Mimochodem 
zakladateli slezského nakladatelství krásné 
literatury ISKRA v Hrabyni byli Fran Smìja, 
Adolf Buèina a Adolf Tománek)
Další Blechtovou tvorbou byly kapitoly prózy 
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"V zeleném království" (1943), které zachycují 
jeho mládí strávené v lesích a hájence na 
Pøerovci. K vydání dalších prací nedošlo 
z dùvodu následných totalitních režimù, 
nacistického a komunistického. V roce 1948 byl 
vylouèen ze všech spisovatelských svazù, poté 
v Brnì tvoøí tzv. "do šuplíku". Byl režimem 
vnímán jako pøedstavitel starých èasù první 
republiky. V rukopise zùstala díla jako 
"Poš�áci" z Rábovy praxe, rukopisy básnických 
sbírek "Vítr nad dìdinou", "Podzim na Lhotì", 
"Pukihrad, mìsteèko slovenské", "Chvilky v 
Lužánkách", "Immolata a jiné básnì", "Tøi 
romance", román ve stylu rodinné kroniky 
"Když duše procitají", cyklus povídek "Poštovní 
svìt" (2007) a román "Poklad v poli". Blechtovu 
pozùstalost pøevzal k uložení Památník Petra 
Bezruèe v Opavì. Z pozùstalosti byla v r. 1994 
vydána básnická sbírka "Drsné roky" a v roce 
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2004 próza "Dary života".

Antonín Ráb zemøel 3.10.1957 v Brnì. Ke 
spisovatelovu pohøbu napsal jeho poštovní 
podøízený Petr Bezruè následující verše:
+ Antonín Ráb
odešel mi kamarád
v žití strohém.

V rodokmenu Jáchyma Blechty je zajímavá 
vìtev jeho syna - JUDr. Ing. Jaromíra Rába 
(19.11.1921 - 11.4.2009). Jaromír šel èásteènì 
ve stopách svého otce. Byl autorem knih s les-
nickou a mysliveckou tématikou. Jeho studia: 
Právnická fakulta v Praze a v Brnì (1949 titul 
JUDr.), Lesnická fakulta Vysoké školy 
zemìdìlské v Brnì a dálkovì obor Lesní 
inženýrství, který absolvoval v roce 1961. 
Zamìstnán byl v Ústavu pro hospodáøskou 
úpravu lesù v Brnì.
Jaromír Ráb se oženil s Vìrou Rábovou 

www.suchelazce.cz
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(rozenou Šavrdovou, 30.9.1922 - 29.6.2008).
Jaromír Ráb je autorem nìkolika knih. Jedná se 
pøevážnì o vzpomínky na životní osudy.
Zamìøil se i na námìty z pøírody a myslivosti:
- Z mých lesních samot. Tøebíè 1997.
- Oázy ticha (Po ochozech jelenù s perem 
a kamerou). Bøeclav 2000.
- Beskydské rekviem. Tišnov 2004. (Kniha 
pøináší vzpomínky na práci v beskydských 
horách v letech váleèných. Jako právník mohl 
vykonávat pouze podøadné práce, ale podaøilo 
se mu vystudovat dálkovì lesnickou fakultu 
a poté až do dùchodu zastával funkci lesního 
taxátora a právì tehdy prožíval v lesích 
neopakovatelné okamžiky, o nìž se podìlil na 
stránkách této knihy.)
- Klenoty lesa. Tišnov 2003. 

Redakce: David Závìšický
Zdroje: èlánek PhDr. Josef Gebauer a badatel-
ská èinnost D. Závìšický.
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Vzhledem k pandemické situaci probìhla zimní 
pøíprava našich fotbalistù vduchu individuálních 
tréninkù a osobních výzev. Nedalo se využívat 
jak vnitøních prostor, tak venkovních v podobì 
høiš� s umìlou trávou a tudíž jsme organizovali 
rùzné osobní výzvy, tak aby to kluky motivo-
valo a byli stále v pohybu. Vìtšina z nich se 
toho chytla a poctivì na sobì v rámci možností 
makali. (Bìh v zimní pøírodì, bìžky, turistika, 
osobní posilovny.) Koncem dubna se zaèalo 
èásteènì rozvolòovat a toho jsme hned využili 
a zaèali se scházet na dlouho oèekávaných 
pravidelných trénincích. Tréninky probíhaly 
v úterý a pátek v povolených poètech hráèù. 
Aèkoliv nebylo možné využívat sociálního 
zázemí, scházeli jsme se v pomìrnì hojném 
poètu.
Souèasnì s trénováním mužù zaèali s tréninky 
i naši nejmladší fotbalisté pod vedením pana 
Pelecha, Lukáše Denera ml. a Jakuba Komendy. 
Tímto zpùsobem se budou pøipravovat na 
následující turnaje benjamínkù.
Sbìr železného odpadu
Dne 15.5. v sobotu probìhl sbìr železného šrotu 
pod taktovkou našich fotbalistù. Byli jsme 
rozdìleni na dvì mobilní jednotky a zbytek 
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odpad tøídil a rovnal do pøipraveného kontej-
neru. Poèasí pøálo a klukùm šla práce od ruky. 
V èase 12:30 jsme sbìr ukonèili a poté posedìli 
na høišti u párku a piva. Velké díky patøí jak 
klukùm za práci, tak sucholazeckým obèanùm 
za pøedem pøipravený železný odpad.
Brigáda na høišti
Dne 3.6. probìhla na høišti brigáda, kdy kluci 
spoleènými silami nalajnovali po dlouhé dobì 
høištì a dìlali poøádek v zázemí budovy TJ 
i v klubovnì. Vše se podaøilo na jednièku. 
Høištì a zázemí bylo pøipraveno a mohlo se 
domluvit pøátelské utkání s Komárovem.
V pátek 4.6. probìhl pøátelák s fotbalisty z Ko-
márova. Kromì hráèù ze zmiòovaného klubu 
dorazili i tøi delegovaní rozhodèí. Vzhledem 
k pìknému poèasí dorazilo pomìrnì dost 
fanouškù jak z øad domácích, tak pøespolních. 
Zápas probìhl v rychlém tempu, bylo vidìt, 
že se naši borci po dlouhé dobì tìšili až opìt 
vybìhnou na høištì. Zápas pro nás skonèil 
vítìznì a to v pomìru 6:0. Kluci odvedli 
skvìlou práci a zaslouženì zápas vyhráli. Po 
zápase se posedìlo a pobavilo do veèerních 
hodin. Snad už bude dobøe a my, jakožto Lazio 
se budeme moci pøipravovat v normálním 
režimu na podzimní sezónu. Tìšíme se na Vás.

Za výbor TJ Patrik Komenda

TJ Suché Lazce - Lazio

foto: TJ Suché Lazce
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Následky pøívalových deš�ù, které zasáhly Suché Lazce ve ètvrtek 13.5.2021.

foto: David Závìšický
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Tak jako celou spoleènost zasáhla i do èinnosti 
SDH výraznou mìrou pandemie. Prakticky od 
loòského podzimu, kdy byla možnost mít 
s dìtmi jen pár tréninkù, omezili hasièi svou 
èinnost na minimum. Zrušeny byly všechny 
plánované akce, jakými byl tradièní ples, 
bruslení s hasièi, pálení èarodìjnic...V zimních 
mìsících byl kontakt s mladými hasièi možný 
prakticky jen virtuálnì. I tak se však letos 
podaøilo znovu se zapojit do celorepublikové 
soutìže Požární ochrana oèima dìtí. Tato 
soutìž je vyhlašována Sdružením hasièù Èech, 
Moravy a Slezska a jedná se o literárnì-
výtvarnou soutìž, které se mohou zúèastnit 
nejen dobrovolní hasièi, ale také jiné spolky, 
školní družiny, školky. Sucholazeètí hasièi 
posílají tvorbu dìtí už nìkolik let a i letos se 
podaøilo do soutìže odeslat celkem 9 obrázkù 
do 3 vìkových kategoriích. Máme obrovskou 
radost, že mùžeme gratulovat a podìkovat za 
reprezentaci Amálce Nelešovské a Vojtovi 
Reifovi. V okresním kole se umístila Amálka na 
1. místì a Vojta na 3. místì, oba v kategorii pro 
žáky 3. -5. roèníkù základních škol. Výherci se 
svými rodièi jsou srdeènì zváni okresním 
sdružením hasièù na slavnostní vyhodnocení. 
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Všechny obrázky byly krásné a bylo opravdu 
tìžké vybrat, které 3 v každé kategorii poslat do 
soutìže! Tímto dìkujeme všem dìtem, které se 
zapojily, a rodièùm za pomoc s letos trochu 
složitìjší organizací. Pøíští rok bude urèitì zase 
šance a pøíležitost se zúèastnit. Alespoò malým 
pokusem o zpestøení všedního a trochu 
utlumeného života v obci byla organizace 
velikonoèní výzdoby støedu obce. Spoluobèané 
každého vìku mìli možnost jakkoli ozdobit 
místní kašnu a její okolí. Šlo o spontánní akci, 
do které se mohl zapojit kdokoli, kdykoli od 31. 
3. do 5. 4., tedy Velikonoèního pondìlí. 
Výrobkù nebylo mnoho, ale o to vìtší radost 
udìlaly. Nìkomu se dokonce obøí pomlázka 
z vrbového proutí, cca 2,5 m dlouhá, natolik 
líbila, že si ji o Velikonoèním pondìlí pùjèil 
a zase vrátil. Dìkujeme všem, kteøí pøispìli!
Hlavní myšlenkou a náplní sboru dobrovolných 
hasièù není však jen práce s dìtmi, ale 
pøedevším pomoc. Kdykoli a pøi èemkoli je 
potøeba. Magistrát mìsta Opavy nabídl 
seniorùm možnost objednat si obìd s dovozem 
až domù. Hasièi pak byli magistrátem požádáni 
o zajištìní rozvozù. Jednalo se o zcela 
dobrovolnou akci, pøi které po dobu cca 3 
mìsícù pomáhali také naši èlenové Jirka Lerche 
ml. a Ing. Petr Paláèek. S postupným 

Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

1 688
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rozvolòováním a pomalým uvolòováním, ale 
pøesto stále s ohledem na bezpeènost všech 
spoluobèanù, byl dne 24. dubna vybírán v hasi-
èárnì elektroodpad. Obèané mìli možnost 
donést drobné nefunkèní elektrospotøebièe 
urèené k likvidaci. Opìt jde o celorepublikovou 
akci s názvem Recykluj s hasièi. Elektroodpad 
je prùbìžnì vybírán hasièi bìhem celého roku.
Velmi nás tìší, že jsou mezi našimi èleny 
pravidelní dárci krve a plazmy. Ještì vìtší 
radost máme z dalších prvodárcù a i v mìsíci 
kvìtnu se nìkolik z našich èlenù zapsalo na 
seznam dárcù v rámci akce Daruj krev s dobro-
volnými hasièi. Této vzácné a nenahraditelné 
tekutiny je však stále nedostatek, proto 
apelujeme na všechny vhodné dárce, pokud 
mùžete a je to ve vašich silách i možnostech, na 
transfuzní stanici, nejen v Opavì, vás velmi rádi 
uvidí. A to nemusíte být hasiè a nemusí to být 
jen v kvìtnu!
Jednou z pravidelných kvìtnových akcí, která 
ani letos nemohla probìhnout v plánovaném 
termínu, je Kvìtinový den. Prodej drobných 
žlutých kvítkù byl pøesunut na 29. záøí 2021. 
Máme v plánu tuto sbírku opìt zrealizovat 
a obèané budou o prodeji vèas informováni.
Další èinnost s mládeží, tréninky, soutìže, 
výlety a letní soustøedìní se budou odvíjet od 
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opatøení, která nám stále nedovolují se bez 
jakýchkoliv podmínek ve vìtším poètu scházet. 
Všichni se však už moc tìšíme a vìøíme, že 
všechno doženeme!

za SDH Pavla Benšová

Zásahová jednotka pokraèovala v "covidovém 
režimu". To znamená, že byla standardnì 
pøipravena k výjezdu, ale musela se pøizpùsobit 
maximální ochranì svých èlenù i dalších 
spoluobèanù. Pøi pøípadném výjezdu i výcviku 
bylo nutné dodržet všechna bezpeènostní 
opatøení tak, aby pøípadné onemocnìní èlenù 
nevyøadilo jednotku z akceschopnosti.
Zajisté nejvìtší událostí uplynulého období jak 
pro sbor, tak pro jednotku, bylo poøízení 
nového dopravního automobilu (DA).
Po bezmála ètyøech letech urgovaných žádostí 
byl koncem roku 2019 generálním øeditelstvím 
HZS ÈR pøidìlen grant na nákup nového vozu 
a mohly tak zaèít další hodiny práce pro zaøízení 
nákupu nového auta. Jelikož grant nebyl urèen 
k pokrytí celkové ceny vozu, bylo nutné zajistit 
také dofinancování. Podaøilo se získat dotaci 
z Moravskoslezského kraje, dotaci Mìsta Opavy 

Zásahová jednotka hasièù S. Lazce
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a èást zafinancovala, po schválení zastupitel-
stvem, také samotná Mìstská èást Opava Suché 
Lazce. Všem velmi dìkujeme.
Po sestavení technických podmínek pro výbìr 
automobilu (výchozí technické podmínky 
generálního øeditelství s doplnìním požadavkù 
jednotky) bylo vyhlášeno výbìrové øízení, do 
kterého se nakonec pøihlásilo 7 zhotovitelù. 
Hodnotící komise složená ze zástupcù 
Magistrátu mìsta Opavy a obce dle hodnotících 
kritérií a splnìní podmínek výbìrového øízení 
vybrala jako vítìznou firmu Embefor s.r.o.
Po dalším pùlroèním jednání a nìkolika 
kontrolních dnech jsme 27.4.2021 mohli 
v Opavì koneènì pøevzít hotový automobil.
Jedná se o dopravní automobil DA – L1Z na 
podvozku MAN TGE s náhonem na všechna 
ètyøi kola. Automobil je prioritnì urèen pro 
dopravu hasièù a osob, je devítimístný s vyba-
vením dle zákona o požární ochranì. Automobil 
nahradil naši AVII, která byla po velkém úsilí 
tehdejšího vedení obce a hasièù zakoupena 
v roce 1998 a sloužila tak témìø 23 let. Tento 
automobil byl jedním z hlavních prostøedkù pro 
fungování sboru a byl také velkým pøínosem pøi 
naší práci s dìtmi. Zároveò se podaøilo zakoupit 
vozík za dopravní automobil. Ten je urèený pro 
pøepravu techniky k èerpání vody. (PS, savice, 
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hadice, plovoucí èerpadlo, aj.) Byl poøízen 
v základním provedení, vybavení bylo dodìláno 
svépomoci èleny sboru, plachtu s potiskem se 
podaøilo zaøídit ve spolupráci s Ing. Lukášem 
Lencem a firmou Bohemiaflex, za což všem 
patøí dík.
Bohužel, slavnostní pøedání auta za úèasti všech 
èlenù sboru nebylo možné zorganizovat z dùvo-
dù "covid" opatøení. Nicménì, v letošním roce 
oslaví náš sbor 135 let od svého vzniku. Pøi této 
pøíležitosti je v naší obci v mìsíci záøí 
plánována organizace soutìže "O pohár 
primátora mìsta Opavy". Pevnì vìøíme, 
že situace dovolí a my se budeme moci v co 
nejhojnìjším poètu sejít, auto oficiálnì pøivítat 
a pøijmout do sboru.
Tímto bychom chtìli podìkovat všem, kteøí 
se na nákupu automobilu a vozíku podíleli. 
Dìkujeme naší avii za vìrnou službu a novému 
automobilu a øidièùm pøejeme hlavnì jízdu bez 
nehod, aby nám automobil sloužil ke svému 
úèelu a vždy nás v poøádku dovezl zpìt na 
základnu.
Nový automobil zásahová jednotka doslova 
pokøtila, a to bahnem a vodou. Dne 13.5. 
se v odpoledních hodinách naší obcí pøehnal 
pøívalový déš�. Takové množství vody valící 
se vesnicí dlouho nikdo nezažil. Jednotka byla 
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Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

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

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

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2021, 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, Bc. Klára 
Vèelková, Vìra Kubínová.
 www.davedesign.cz, èerven 2021 náklad 350 výtiskù

redakce
David Závìšický
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povolána k zásahu operaèním dùstojníkem IBC 
tìsnì po 18 h. pro øešení akutních záležitostí 
v souvislosti s pøívalovým deštìm. Do zhruba 
23 h. jednotka v obci odèerpala celkem devìt 
sklepù. Po domluvì s vedením obce pomáhali 
èlenové jednotky a obèané dobrovolníci 
následnì hned druhý den od rána pøi odstraòo-
vání následkù pøívalového deštì. Byly èištìny 
propustky pro odtok vody z pøíkopù, dále byla 
odèerpána voda ze šatny základní školy a do 
pozdních odpoledních hodin byl odstraòován 
naplavený materiál. Byly èištìny ulice Pøero-

vecká, Ke Strážnici, køižovatka  u kulturního 
domu a ulice V Ulici. Nánosy bahna byly smyty 
také z chodníkù a silnice dále k obecnímu úøadu, 
z parkovištì v centru obce, vyèištìn byl prostor 
pøed obecním úøadem a kaplí. Unavené a pro-
máèené hasièe pak ještì èekal úklid techniky, 
výzbroje a výstroje tak, aby byla jednotka znovu 
pøipravena kdykoli vyjet a znovu pomoci. Tøetí 
den po živelné události probíhaly další drobné 
úklidy v obci a pomoc s posledním odklízením 
následkù povodní ze sklepù našich spoluobèanù. 
Tímto bych chtìl osobnì podìkovat nejen všem 
hasièùm, ale také všem spoluobèanùm, kteøí 
v této naléhavé situaci pomohli s odstranìním 
následkù pøívalových deš�ù. Nìkteøí museli øešit 
situaci ve vlastních domech, nìkteøí pomáhali 
sousedùm, jiní pøišli nezištnì pomoci kdekoliv 
bylo potøeba, ostatní nabídli napøíklad mate-
riální pomoc a techniku. 
Motto hasièù "Sobì ku cti, bližnímu ku 
pomoci!" tak v tìchto dnech opìt nabylo na 
významu. Díky moc všem!
Pøejeme všem krásné, sluneèné a zdravé léto!

Za JSDH Suché Lazce Ing. Petr Žùrek


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28

